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บทที่ 1 

บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่างหลากหลายซึ่งประกอบด้วย 
กระบวนการที่ส าคัญ คือ กระบวนการบริหารจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ กระบวนการนิเทศ 
ติดตามประเมินผล และการนิเทศภายในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาและโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดการก ากับติดตาม            
การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดให้การนิเทศภายในเป็น ส่วนหนึ่งของเกณฑ์
การประเมินเพ่ือให้ ผู้ บริหารสถานศึกษาได้ ตระหนักถึงความส าคัญ และน าไปปฏิบัติในโรงเรียนให้ มี
ประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 การนิเทศการศึกษา เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานทุกระดับ ดังนั้น ภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของ
ผู้บริหารก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครูให้มีการพัฒนาและส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ การนิเทศมีความส าคัญต่ อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งในบางครั้งแม้ ครูจะได้ใช้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้แล้วก็ตาม อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างขาดตก บกพร่อง ท าให้
การสอนขาดความสมบูรณ์ ดังนั้น หากมีบุคคลอ่ืนที่สามารถให้ได้การชี้แนะ แนะน า ให้ความช่วยเหลือก็ยอม
เกิดผลดี การนิเทศจึงเปรียบเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นภาพการสอนของครูและเป็นกระบวนการที่
เสริมสร้างการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาการสร้างสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและยังเป็นการสร้างความตระหนักให้กับครูถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้ กับครูผู้สอนอีกด้ วย 
นอกจากนี้ ยังมุ่งให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันเป็นอย่างดีภายใต้ระบบการบริหารงานของโรงเรียน 
เพ่ือควบคุมมาตรฐานและพัฒนางานด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการก้ าวสู่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  รอบที่ 4 กล่าวโดยรวมก็คือ การจัดการนิเทศการศึกษาก็เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการสอนของครู การท างานเป็นทีมการสร้างเจตคติที่ดีในการท างาน ความร่วมมือใน
การแก้ปัญหา (สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2545: 25 – 27) 
 
 การนิเทศการศึกษานับวามีบทบาทส าคัญตอการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวน  การ
เรียนรู้ให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้ แต่ในสภาพปัจจุบันมีข้อจ ากัดหลายประการที่ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาได้ครบถ้วน จึงท าให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานนิเทศและบุคลากรศึกษานิเทศก์ไม่
เพียงพอ  นอกจากนี้ ในสภาพปัจจุบันสถานศึกษาบางแห่ง มีบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้รู้และเข้าใจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา
และชุมชนและมีความใกล้ชิดครู รู้ จุดเด่นจุดด้อยได้ดีกว่า ดังนั้น ระบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมก็คือ 
การนิเทศภายในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง        



ซึ่งสงัด อุทรานันท์ 2530: 116) กล่าวถึงความจ าเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียนว่า เดิมการนิเทศการศึกษา
เป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารการศึกษา ครูเป็นผู้ได้รับการนิเทศ แต่ปัจจุบันงานนิเทศการศึกษามี
ความส าคัญมากขึ้นบุคลากรในโรงเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือปรับปรุงประสิทธิ ภาพการเรียนการ
สอนใหสู้งขึ้น อันเนื่องมาจากศึกษานิเทศก์มีจ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการนิเทศ
การศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งไม่ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
โรงเรียน  ดังนั้นการสนองต่อความต้องการจึงเป็นไปได้ยาก และจากสภาพปัจจุบัน บุคลากรโรงเรียน ตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถมีความช านาญเฉพาะสาขา จึงควรใช้
ทรัพยากรเหล่านี้ให้ตรงความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังเป็นการสร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน
ส่วนศึกษานิเทศก์จะเป็นเพียง  ผู้นิเทศติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหาร และคณะกรรมการนิเทศของ
โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามที่โรงเรียนขอ
ความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากต้นสังกัด  

     1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหา และ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาครู และการพัฒนาระบบการทดสอบ การวัด
และประเมินผลที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

   2. จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านผู้เรียน 

 1. นักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีสมรรถนะส าคัญ และ
ความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2. นักเรียนภายในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็น
ไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
 3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับ
มัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชา
รัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้รับการพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 



 3. โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชา
รัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 ได้รับการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

ด้านการบริหารจัดการ 
 1. โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชา
รัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 2. โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชา
รัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน 
 3. จากผลการทดสอบและเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กับระดับประเทศจ าแนกตามรายวิชา 

ตารางแสดงผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ 

     
กลุ่มสาระฯ สพม.35 สังกัด สพฐ ประเทศ 

ผลต่างเทียบ
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 59.85 55.04 55.42 +5.43 
ภาษาอังกฤษ 30.82 29.1 29.45 +1.37 
คณิตศาสตร์ 35.02 30.28 30.04 +4.98 
วิทยาศาสตร์ 39.61 36.43 36.1 +3.51 

 

ตารางแสดงค่าพัฒนา ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 

      กลุ่มสาระฯ 2560 2561 ค่าพัฒนา 
ภาษาไทย 52.46 59.85 +7.39 
ภาษาอังกฤษ 32.07 30.82 -1.25 
คณิตศาสตร์ 31.19 35.02 +3.83 
วิทยาศาสตร์ 34.98 39.61 +4.63 

     ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ (O-NET) 
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558-2561 

      กลุ่มสาระฯ 2558 2559 2560 2561 
ภาษาไทย 45.27 50.41 52.46 59.85 
ภาษาอังกฤษ 32.62 33.91 32.07 30.82 
คณิตศาสตร์ 36.33 34.41 31.19 35.02 
วิทยาศาสตร์ 41.58 37.95 34.98 39.61 
 



ตารางแสดงผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ 

     
กลุ่มสาระฯ สพม.35 สังกัด สพฐ ประเทศ 

ผลต่างเทียบ 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.70 48.16 47.31 +3.39 
สังคมศึกษาฯ 36.71 35.48 35.16 +1.55 
ภาษาอังกฤษ 32.68 31.15 31.41 +1.27 
คณิตศาสตร์ 33.78 31.04 30.72 +3.06 
วิทยาศาสตร์ 32.93 30.75 30.51 +2.42 

     ตารางแสดงค่าพัฒนา ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 

     กลุ่มสาระฯ 2560 2561 ค่าพัฒนา 
ภาษาไทย 52.74 50.7 -2.04 
สังคมศึกษาฯ 36.53 36.71 +0.18 
ภาษาอังกฤษ 29.62 32.68 +3.06 
คณิตศาสตร์ 27.17 33.78 +6.61 
วิทยาศาสตร์ 32.19 32.93 +0.74 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ (O-NET) 
ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558-2561 

     กลุ่มสาระฯ 2558 2559 2560 2561 
ภาษาไทย 52.27 55.88 52.74 50.70 
สังคมศึกษาฯ 41.10 37.81 36.53 36.71 
ภาษาอังกฤษ 25.87 28.42 29.62 32.68 
คณิตศาสตร์ 29.26 27.50 27.17 33.78 
วิทยาศาสตร์ 35.21 33.99 32.19 32.93 

 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ย ซึ่งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน          
(O-NET) ปีการศึกษา 2561-2562 กับระดับประเทศ จ าแนกตามรายวิชา   

วิชา 

2561 2562 
2562-
2561 

สพม.
35 ประเทศ ผลต่าง 

T 
Score 

สพม.
35 ประเทศ ผลต่าง 

T 
Score 

 
ผลต่าง 

ภาษาไทย 59.85 54.42 5.43 53.54 66.05 55.14 10.91 56.81 +3.27 
อังกฤษ 30.82 29.45 1.37 51.00 35.83 33.25 2.58 52.23 +1.23 
คณิตศาสตร ์ 35.02 30.04 4.98 53.14 31.46 26.73 4.73 52.95 -0.19 
วิทยาศาสตร ์ 39.61 36.1 3.51 54.07 32.18 30.07 2.11 51.92 -2.16 

 



  จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่สาม ของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา         เขต 35 
พบว่า มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) รอบที่สาม จ านวน 42 โรงเรียน ร้อยละ 93.33 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบที่สี่ ผ่าน
จ านวน 17 ร้อยละ 37.78         แ         บ            ก                     ร้อยละ 62.22    
 การนิเทศภายในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งในการ
บริหารการศึกษาท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลส าเร็จเป็นไป  ตามมาตรฐานและ
สอดคล้องกับระเบียบวิธีการด าเนิน งานที่ก าหนดไว้ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องควร
หาแนวทางด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น การนิเทศภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและ
โครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
กระบวนการท างานของผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้นิเทศในการพัฒนาคุณภาพและ
เปลี่ยนแปลงการท างานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในด้ าน           
การเรียนของผู้เรียน หากโรงเรียน มีระบบการนิเทศภายใน ที่เข้ มแข็ง มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
อย่างต่ อเนื่องและสม่ าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรอัน จะส่งผลให้คุณภาพของโ รงเรียน                
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร
ทุกฝุายในโรงเรียนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการพัฒนางานทุกด้านในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด
านวิชาการซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การน าหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุตามจุดประสงค์ของ
หลักสูตรตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะส าคัญซึ่งจัดท าคู่มือควบคู่ ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ ผู้บริหารจะต้องมีความตระหนักใน
ความเป็นผู้น า ทันเหตุการณ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตลอดเวลา มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการท างานที่เน้น
กระบวนการกลุ่ม  มีการบริหารงานแบบเป็นทีม มีศักยภาพ ครูจะเป็นผู้ส่งเสริมและให้โอกาสผู้ เรียนในการ
แสวงหาความรู้ คอยให้ ความช่วยเหลือ แนะน าแก้ไขปัญหา และให้ก าลังใจ รวมถึงการจัดบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้   อย่างเต็มศักยภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตระหนักถึงความส าคัญของคู่มือการนิเทศภายใน
โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทั้ง 4 กลุ่มบริหารได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร
ทั่วไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ จึงได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบ และระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารและผู้นิเทศของโรงเรียน โดยได้ระดม
ความคิดจากศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษาจัดท าเอกสารคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้โรงเรียนน าไปประยุกต์ ใช้ เป็นแนวทางในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอันจะท าให้
โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในที่เป็นระบบชัดเจนเกิด  การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้
เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 



 หลักการและแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน 
อย่างเป็นระบบ มีความเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

เป้าหมาย 
1. โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 26 โรง 
   (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  21 โรงเรียน โรงเรียนประชารัฐ 5 โรงเรียน) 
2. ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการนิเทศภายใน 
3. ปีการศึกษา 2563-2564 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

อย่างน้อยร้อยละ 5 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชา

รัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีระบบการนิเทศภายในอย่างเข้มแข็ง 
2.โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชา

รัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

3.ครูโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.นักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

กระบวนการ
บริหาร 

สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา 

และความต้องการ 

กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

คุณภาพผู้เรียน 

กระบวนการนิเทศ 



บทที่ 2 

การนิเทศภายในโรงเรียน 

ความหมายของการนิเทศ 
 การนิเทศ (Supervision) คือ การช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุง บริการ การให้ความร่วมมือและการ
ประสานงานให้บุคคลที่ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานท างานได้ดีขึ้น  
 การนิเทศสามารถน าไปใช้ กับงานที่ ต้องอาศัย ผู้ดูแลตรวจตรา ให้ค าแนะน าคอยช่วยเหลือบริการ
และบริหารงาน  เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หากมองตามรูปศัพท์ SUPERVISION ชารี 
มณีศรี (2538, 14 – 15) สรุปจากศัพท์ภาษาอังกฤษไว้น่าสนใจว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



จากความหมายที่ใช้ค าภาษาอังกฤษเรียบเรียงค าศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงใกล้เคียงกัน
ลักษณะงานการนิเทศที่ใช้ทั่วๆไป ผู้ท าหน้าที่นิเทศจะต้องมีความรู้ประสบการณ์และเข้าใจงานของงานดีจึงจะ
ท าหน้าที่นิเทศผู้อื่น ได้ค าศัพทดังกล่าวข้างต้นจึงบอกถึงลักษณะงานของการนิเทศได้ อย่างดี 

ชารี มณีศรี (2538, 15) ได้สรุปความหมายตามที่ Plundelt ได้ให้ไว้ ดังนี้ 
 Supervise แนะน าการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

Utilize  ใช้มวลทรัพยากรทั้งที่มีชีวตและไม่มีชีวิต โดยประหยัด 
Plan  วางแผนการท างานโดยตั้งวัตถุประสงค์และการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ 
Enforce ควบคุมนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการท างาน 
Relate  สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานทั้งกลุ่มและบุคคล 
Validate ดูแลให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
Instruct  สอนกลวิธีและทักษะประสบการณ์ 
Show  แสดงลักษณะความเป็นผู้น า 
Organize จัดระบบงานและประสานการท างาน 
Regulate วางหลักปฏิบัติในการท างาน 

การนิเทศภายในโรงเรียน 
 ในอดีตที่ผ่านมา การด าเนินการนิเทศการศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรภายนอกโรงเรียน ได้แก่
ศึกษานิเทศก์ ที่เข้ามาด าเนินการในโรงเรียนแต่เพียงฝุายเดียว แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจ านวน
โรงเรียนมีมากขึ้น ครู และนักเรียนมีมากขึ้น ท าให้ศึกษานิเทศก์ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานได้ อย่างทั่วถึง 
และไม่สามารถให้ บริการการนิเทศการศึกษาได้อย่างครอบคลุมในภายหลังจึงต้องมีการนิเทศการศึกษาอีก
รูปแบบเกิดขึ้นคือ การนิเทศภายในโรงเรียน 
 นักการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้หลายลักษณะ
แตกต่างกันไปตามวิวัฒนาการด้านการศึกษา จุดมุ่งหมายและแนวทางการจัดการศึกษาในสมัยนั้น ๆ ซึ่งจะ
น าเสนอพอเป็นสังเขป ดังต่อไปนี้ 
 ดุสิต ทิวถนอม (2540: 4) กล่าวไว้ในหนังสือประกอบด้วยกิจกรรมการบริหารและวิธีการต่าง ๆ          
ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง การเรียน
การสอนและการท างานของครูให้มีประสิทธิภาพ 
 สุเทพ เมฆ (2540 : 47) ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือแนะน าให้           
การสนับสนุนให้ความร่วมมือในการด าเนินการนิเทศ และสนับ สนุน ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือให้ การจัด          
การศึกษาด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ 
 กิติมา ปรีดิลก (2541 : 262) ซึ่งกล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการชี้แนะแนะน าและให้
ความร่วมมือต่อกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุผลตามจุดหมายที่วางไว้ 
 ชารี มณีศรี (2542 : 22) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาการเรียน        
การสอนให้ดีข้ึน และเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 นริศรา อุปกรณ์ศิริการ (2542 : 16) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นความร่วมมือและประสานงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 เยาวพา เดชะคุปต์ (2542 : 86) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ เป็นการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับการนิเทศเกิดการพัฒนามีผลให้ผู้เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 วัชราเลา  เรียนดี (2550 : 120) กล่าวถึง การนิเทศภายในโรงเรียนว่าเป็นกระบวนการนิเทศ
การศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนที่ จัดด าเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน
เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรอื่นที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในโรงเรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง 
 ฉวีวรรณ พันวัน (2552 : 9) สรุปไว้ว่าการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการร่วมกัน                
ทางการศึกษาของผู้ บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามจุดหมายของหลักสูตรจาก
ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนดังกล่าว สรุป ได้ว่าการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึงกระบวนการ
ด าเนินงานร่วมกัน ระหว่างบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนางานในวิชาชีพครูให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ตามเปูาหมายการศึกษาที่ก าหนด
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ในการด าเนินงานนิเทศภาย ในโรงเรียนจ าเป็นต้องมีจุดมุ่ง หมายในการด าเนินงานเพราะจุดมุ่งหมาย
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นแนวทางในการท างาน ซึ่งจะช่วยให้การนิเทศบรรลุผล  มีนักการศึกษา
ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ ดังนี้ 
 จ ารัส นองมาก (2532:8) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนมีความมุ่งหมาย เพ่ือให้ประสิทธิภาพ        
การสอนของครูเพ่ิมขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนซึ่งเป็นผลจากการสั่งสอนของครูในโรงเรียน ก็สูงขึ้นด้วยครู มี
ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน มีความพึงพอใจที่จะกระท าหน้าที่ของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์(2535:264–265)กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 
2. เพ่ือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือส ารวจ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผล เพื่อปรับปรุง คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนาหลักการและสื่อ การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและเอกสารทางวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษาและครู 
5. เพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อันจ าเป็น ที่น าไปใช้

ในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา อีกท้ังให้ครูสามารถแก้ปัญหาได้ 
 วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2538 : 64) ได้ก าหนดความมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ ดังนี้ 
  1. เพ่ือช่วยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 

2. เพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
3. เพ่ือช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น 
4. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีอยู่ในโรงเรียนได้ช่วยเหลือเพ่ือนครู 
5. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูมีความสนใจในวัสดุอุปกรณ์การสอน 
6. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กนักเรียนให้ดีขึ้น 
7. เพ่ือช่วยเหลือครูในการประเมินผลนักเรียน 



8. เพ่ือส่งเสริมยั่วยุให้ครูรู้จักประเมินผลโครงการการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของตน 

9. เพ่ือช่วยให้ครูประสบความส าเร็จและรู้สึกมั่นคง 

 สรุปได้ว่าการนิเทศภายในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือประสานงานให้บุคลากรในโรงเรียนได้
ปรับปรุงตนเอง ทั้งด้านการสอน บุคลิกภาพ สร้างขวัญและก าลังใจ ความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการรักษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนการ
พัฒนาวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 

หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
 หลักการและแนวคิด ที่ส าคัญ ของการนิเทศภายในโรงเรียน มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน
ได้ท าการศึกษา ไว้ดังนี้ 

สงัด อุทรานันท์ (2538 : 23 – 24) ได้กล่าวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียน ว่าการนิเทศการศึกษา
เป็นงานในความรับผิดชอบของผู้บริหารโดยตรง ทั้งนี้ ผู้บริหารอาจด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้
ผู้อ่ืนด าเนินการแทนซึ่งการนิเทศภายในโรงเรียนจะส าเร็จลงได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก 3 ฝุาย คือ 
ฝุายบริหาร ฝุายนิเทศและผู้รับการนิเทศ หากขาดความร่วมมือจากฝุายใดฝุายหนึ่งการนิเทศจะไม่มีโอกาส
ประสบความส าเร็จ ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนจะต้องตระหนักและเข้าใจว่าการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการ
ท างานร่วมกันเพ่ือช่วยพัฒนาเพ่ือนร่วมงานให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ทั้งนี้ ต้องมีการ
ยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในสภาพความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่จะมีความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน 
ดังนั้น จึงควรจะได้แลกเปลี่ยนและถ่ายเทความเชี่ยวชาญให้แก่ผู้ร่วมงานให้มีความรู้สูงขึ้น จะต้องเกิดจาก
ความจ าเป็นในการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้ง
การสร้างขวัญก าลังใจของผู้บริหารจะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
 เยาวภา เดชะคุปต (2542 :134–135) ได้กล่าวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียนที่ผู้เกี่ยวข้อง 
น่าจะต้องยึดเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. การนิเทศภายในโรงเรียนเป็น ภารกิจที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบและมี ส่วนร่วมรับรู้ต่อ
ความก้าวหน้าของครูในโรงเรียนที่มีผลสืบเนื่องมาจากโรงเรียน 

2. โรงเรียนต้องท างานร่วมกันและใช้วิธีการประชาธิปไตยกับการด าเนินงาน กล่าวคือมี             
ความเคารพในเหตุผลซึ่งกันและกัน เป็นความร่วมมือร่วมใจและใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ 

3. โรงเรียนต้องเริ่มต้นด้วยการรู้สภาพปัญหาที่แท้จริงเสียก่อน แล้วจึงก าหนดแผนหรือแนวทางในการ
แก้ปัญหานั้นๆ 
 4. โรงเรียนมุ่งเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนไม่ใช้การจับผิด จึงต้องพยายามให้บุคลากรทุก
ฝุายเข้าใจและด าเนินงานให้เป็นไปตามอุดมการณ์ 
 5. บุคลากรในโรงเรียนต้องยอมรับความจริงในแง่ ที่ว่าไม่มี ใครจะมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญไปทุก
เรื่อง 
 6. โรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 มงคล สุภกรรม (2546: 13) ได้สรุปหลักการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ว่า ต้องมีวิธีการด าเนินการ         
ที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน โดยวิธีการด าเนินการนั้น ต้องสามารถสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นร่วมกันทุกฝุายเพ่ือ
จะได้พัฒนาความก้าวหน้าและเป็นการส่ง เสริมความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ตลอดจนความเป็นประชาธิปไตย 
เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพอย่างชัดเจน 



ธีรศักดิ์ เลื่อยไธสง (2550: 2) ได้น าเสนอหลักการของการนิเทศภายใน ดังนี้ 
1. ด าเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ 
3. กิจกรรมการนิเทศตรงกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู 
4. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งวิทยาการให้เอื้อต่อการด าเนินงาน 
5. สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู 

สรุปได้ว่า หลักการของการนิเทศภายในโรงเรียนก็คือ ผู้นิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลัก         
การนิเทศอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น มีระบบและขั้นตอนที่ชัด เจนในกระบวนการนิเทศ กระบวนการนิเทศที่
เกิดข้ึน ต้องเกิดจากความร่วมมือของคณะครูทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนและการนิเทศต้องเป็นไปเพ่ือ
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู และการนิเทศการศึกษาควรมีการบริหารเป็นกระบวนการเชิง
ระบบ มีการวางแผนการด าเนินงาน มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานถือหลักการมีส่วนร่วมในการท างานมีความเป็น
ประชาธิปไตย มีการด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน สร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้นสร้างความผูกพันและความมั่น คงต่องานอาชีพ รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริม
วิชาชีพครูให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ในวิชาชีพของตนเองพร้อมที่จะรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์การนิเทศ 
 การจัดการศึกษาในสถานศึกษามุ่ง พัฒนานักเรียนให้ เป็นคนดี เก่ง มีความสุขท าประโยชน์ให้ส่วน
ร่วมมีคุณภาพตามเปูาหมายการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ าเป็นต้องมีการนิเทศซึ่งเป็นปัจจัย ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการด าเนินงานโดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญเป็น
หลักการในการด าเนินงานการนิเทศ คือการมีส่วนร่วมและท างานอย่างเป็นระบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. การมีส่วนร่วมการนิเทศเป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศที่มีทั้งผู้ร่วมคิด ร่วม

ท าการช่วยเหลือพ่ึงพากันด้วยปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกัน ซึ่งการท างานด้วยหลักการมี
ส่วนร่วม มีคุณลักษณะส าคัญ 5 ประการ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศการศึกษาซึ่งมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 



 
 
 
 
2. การท างานอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนการท างานที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ 

2.1 วิเคราะห์ปัญหาตามต้องการจ าเป็น 
2.2 วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา/พัฒนา 
2.3 เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและวางแผน 
2.4 ด าเนินการตามแผน 
2.5 ประเมินผลการด าเนินงาน 



 
ยุทธศาสตร์การนิเทศภายในโรงเรียน 
 การนิเทศภายในโรงเรียน มียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. สร้างภาพปลายทางให้ชัดเจน 
ภาพปลายทาง หมายถึง สภาพความส าเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาซึ่งต้องก าหนดให้ ชัด 

เจน และให้ครูทุกคนมองเห็นสภาพความส าเร็จนี้ให้ตรงกัน มีความเข้าใจตรงกันเพ่ือที่จะได้ร่วมมือกันพัฒนา
ให้มุ่งไปสู่สภาพความส าเร็จที่ก าหนดนั้น 

 
 
2. สร้างภาพงานที่ชัดเจนตลอดแนว 

ภาพงาน หมายถึง การก าหนดภาระงานที่จะต้องวางแผนการด าเนินการให้มุ่งสู่สภาพ 
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ว่าจะต้องพัฒนาใคร ในเรื่องใด และพัฒนาอย่างไร 

ขอบข่ายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็น การนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

ขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น นิติบุคคลซึ่ง
อยู่  ในความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุภารกิจของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยงาน 4 ด้าน ได้แก่ 

 



1. ด้านวิชาการ 
(ก) การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ หลักสูตรท้องถิ่น  
(ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ  
(ค) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
(ง) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(จ) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
(ฉ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
(ช) การนิเทศการศึกษา  
(ซ) การแนะแนว  
(ฌ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
(ญ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
(ฎ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
(ฏ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน

ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จั ดการศึกษา  
(ฐ) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
(ฑ) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

2. ด้านบริหารงานบุคคล 
(ก) การวางแผนอัตราก าลัง  
(ข) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
(ง) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(จ) การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
(ฉ) การลาทุกประเภทที่ไม่อยู่ในอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
(ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(ซ) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
(ญ) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
(ฎ) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
(ฏ) การออกจากราชการ  
(ฐ) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
(ฑ) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ถ) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ท) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ด้านบริหารทั่วไป 
  (ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
(ง) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
(ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
(ซ) การด าเนินงานธุรการ  
(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
(ญ) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
(ฎ) การก าหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
(ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
(ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
(ฒ) การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  
(ณ) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
(ด) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน

และสถาบันสังคมอ่ืนที่จั ดการศึกษา  
(ต) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
(ถ) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
(ท) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
(ธ) การก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 

4. ด้านงบประมาณ 
(ก) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
(ข) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง  
(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
(ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
(ฌ) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  



(ฎ) การวางแผนพัสดุ  
(ฏ) การก าหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน

งบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
(ฑ) การจัดหาพัสดุ  
(ฒ) การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
(ด) การเบิกเงินจากคลัง  
(ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
(ถ) การน าเงินส่งคลัง  
(ท) การจัดท าบัญชีการเงิน  
(ธ) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
(น) การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

บทบาทของบุคลากรในการนิเทศ 
 การส่งเสริมให้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
บทบาทของบุคลากรในการนิเทศนับว่ามีความส าคัญในการที่ใช้บทบาทที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการนิเทศ
แบบใด มีวิธีการนิเทศตามข้ันตอนของแต่ละกิจกรรมอย่างไรที่จะนิเทศ 

บุคลากรการนิเทศ หมายถึง ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบทบาท
และภารกิจส าคัญ ดังนี้ 

1. บทบาทในการส่งเสริมและจัดให้การนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเอง สามารถ
ด าเนินงานตามนโยบายได้ถูกต้อง ท าหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์ 

2. บทบาทในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูโดยเฉพาะ           
การจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ครูในโรงเรียน 
 3. บทบาทในการจัดประชุม อบรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา อภิปราย
กลุ่มเป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเข้ารับการอบรมในการพัฒนาวิชาชีพน าทักษะความรู้มา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. บทบาทในการติดตามประเมินผลซึ่ง จะช่วยให้ครูพัฒนาศักยภาพได้ ดีขึ้นการประเมิน เพ่ือน าผลที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 

5. บทบาทในการใช้กลุ่มโรงเรียนสมาคมวิชาชีพหรือเครือข่ายเป็นแนวทางเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ครูในโรงเรียน โดยใช้กลุ่มหรือเครือข่ายช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมทางวิชาการ การศึกษา
เอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

6. บทบาทในการสร้างครูต้นแบบในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาและเป็น
แบบอย่างแก่ครูทั่วไปได ้

คณะกรรมการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับ
มัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 หมายถึง 
บุคลากรที่อยู่ในโรงเรียน เช่น ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูหัวหน้ากลุ่มงาน ครูหัวหน้าระดับชั้นหรือครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวมไปถึงครูที่มีความรู้ ความสามารถมีความช านาญ/เชี่ยวชาญและประสบการณ์



ด้านวิชาการมีความรับผิดชอบสูงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนครู ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียนควรประกอบด้วย 

 
1. โรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป 

1.1 ผู้อ านวยการ    ประธาน 
  1.2 รองผู้อ านวยการ   รองประธาน 
  1.3 ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้           กรรมการ 

1.4 ครูหัวหน้าระดับชั้น/หัวหน้างาน กรรมการ 
1.5 ครูที่ได้รับคัดเลือกจากเพ่ือนครู กรรมการ 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก 
1.1 ผู้อ านวยการ    ประธาน 
1.2 หัวหน้างานวิชาการ   รองประธาน 
1.3 ครูที่ได้รับคัดเลือกจากเพ่ือนครู กรรมการ 

 
บทบาทของผู้นิเทศ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่าง

กัน เพื่อให้การนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบายของการนิเทศภายในโรงเรียน เช่น ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้ ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในและหลักสูตรหรือเรื่องสั้น  ๆ ที่ครูส่วน
ใหญ่ มีความต้องการในการพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ตลอดจนมี
เจตคติที่ดีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 

3. ร่วมประชุมวางแผนกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
4. สนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนขวัญและก าลังใจ 
5. กระตุ้นให้ครูเกิดการตื่นตัวอยู่เสมอในด้านวิชาการ 
6. ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผนการนิเทศของสถานศึกษา 
7. เปิด โอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีการประเมินตนเอง 
8. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ยกย่องชมเชยในที่ประชุมน าผลส าเร็จ

ของการปฏิบัติงานมาแสดงให้ปรากฏแก่บุคคลอ่ืน แต่งตั้งคณะท างานตามความถนัดและเปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มที ่

9. ติดตามประเมินผลและพัฒนาการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

แนวคิดในการปฏิบัติงานของผู้นิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนควร
เข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้ 

1. การเริ่มต้นจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนในระยะแรกควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเผชิญหน้า
กัน เช่น การสังเกตการสอน เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเกิดความขัดแย้งได้ง่ายควรเลือกกิจกรรมที่ สร้าง
ความคุ้นเคย เช่นการให้ค าปรึกษาหารือการศึกษาเอกสารทางวิชาการหรือการศึกษาดูงาน เมื่อครูคุ้นเคยกับ
การนิเทศภายในโรงเรียน และมีความพร้อมจึงใช้กิจกรรมสังเกตการสอน 

2. ความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะเป็นปัจจัย ส าคัญที่จะช่วยให้การนิเทศภายในโรงเรียนประสบ
ความส าเร็จการใช้กระบวนการกลุ่มด าเนินงานจะท าให้ได้ผลดีเป็นอย่างมาก 



3. กิจกรรมที่ใช้ในการนิเทศ ควรตอบสนองต่อปัญหาซึ่งต้องร่วมกัน พิจารณาอย่างรอบคอบ        
โดยผลที่เกิดจากการแก้ปัญหาให้เน้นการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

4. คณะกรรมการนิเทศ ควรศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพ่ือน ามาใช้ในการนิเทศครูใน
สถานศึกษา 

5. สร้างศรัทธาและความเข้าใจอันดีกับผู้รับการนิเทศ 
 

บทบาทของผู้รับการนิเทศ 
 การนิเทศภายในโรงเรียนจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้รับ การนิเทศจะต้องให้ความร่วมมือใน            
การด าเนินการนิเทศ ดังนี้ 

1. ร่วมกิจกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดท าแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
2. น าแนวทางท่ีได้รับจากการนิเทศไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน 
3. เสนอปัญหาต่อผู้นิเทศ เมื่อพบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
4. ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 

แนวทางการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

การนิเทศภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นงานที่ช่วยพัฒนาครูในด้านต่าง 
ๆ เพ่ือจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรบุคลากรภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา
และโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือและการแก้ไขปัญหาการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
35 ที่สามารถนิเทศได้นอกจากผู้บริหารแล้วคือ ครูที่มีประสบการณ์ ความรู้ความช านาญขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย
จ านวนผู้รับการนิเทศเวลาและทรัพยากรอ่ืนๆ ในการจัดท าโครงการนิเทศนั้น ควรจะได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการในการนิเทศ จัดท าแผนการนิเทศ แล้วจึงน าแผนไปสู่การปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายที่วาง
ไว้ ควรมีการประเมินผลการนิเทศ เพ่ือน าไปปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน 
 ในการด าเนินงานนิเ ทศภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษา
และโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ
ต้องอาศัยกระบวนการนิเทศและการนิเทศการศึกษา รวมถึงกิจกรรมการนิเทศหรือเทคนิควิธีการในการนิเทศ 
ซึ่งได้สรุปและรวบรวมไว้เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้นิเทศ 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษา
และโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35    

2. เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษา
และโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35    

3. กิจกรรมการนิเทศโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและ
โครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35    

4. มาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับ
มัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
กระบวนการนิเทศ มีความเชื่อมโยงและเป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกันกับกระบวนการนิเทศ

การศึกษาซึ่งการด าเนิน การในการนิเทศให้ได้รับความส าเร็จสิ่งส าคัญในการจัดการนิเทศการศึกษาก็       จะ
ด าเนินการอย่างไรจึงจะท าให้ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ ได้วางไว้ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน        
ทางการนิเทศการศึกษาเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “กระบวนการนิเทศ” เนื่องจากกระบวนการเป็นเทคนิควิธีใน
การท างานดังนั้น กระบวนการท างานของแต่ละบุคคลย่อมจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง 
 นักการศึกษาได้ก าหนดกระบวนการนิเทศการศึกษาไว้หลายรูปแบบให้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเช่น 

1. กระบวนการนิเทศของแฮริส (Harris) แฮริส ได้ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศการศึกษาไว้ 
5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ขั้นวางแผน (Planning) ได้แก่การคิด การตั้งวัตถุประสงค์ การคาดการณ์ล่วงหน้าการ
ก าหนดตารางงาน การค้นหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน 



  1.2 ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) ได้แก่ การตั้งเกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวมทรัพยากรที่
มีอยู่ทั้งคนและวัสดุ อุปกรณ์ ความสัมพันธ์ แต่ละขั้นการมอบหมายงาน การประสานงานการกระจายอ านาจ
ตามหน้าที่ โครงสร้างขององค์การ และการพัฒนานโยบาย 

1.3 ขั้นการน าเข้าสู่การปฏิบัติ (Leading)ได้ แก่การตัดสินใจการเลือกสรรบุคคลการเร้าจูงใจ
ให้มีก าลังใจคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ การสาธิต การจูงใจและให้ค าแนะน า การสื่อสาร การกระตุ้น  ส่งเสริมก าลังใจ 
การแนะน านวัตกรรมใหม ่ๆ และให้ความสะดวกในการท างาน 

1.4 ขั้นการควบคุม (Controlling) ได้แก่ การสั่งการ การให้รางวัล การลงโทษ การให้โอกาส
การต าหนิ การไล่ออกและการบังคับให้กระท าตาม 

1.5 ขั้นประเมินผล (Appraising) ได้แก่ การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัยและการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ส าคัญ คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดและวัดผลด้วยการ
ประเมินอยา่งมีแบบแผน มีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ควรจะมีการวิจัยด้วยต่อมาแฮริสได้พัฒนาให้มีความสมบูรณ์เห
มะสมกับการนิเทศมากขึ้น โดยเน้นการวางแผนปฏิบัติงานมากกว่าการควบคุมงานท าให้มีขั้นตอนเพ่ิมขึ้นเป็น 
6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประเมินสภาพการท างาน (Assessing) เป็น กระบวนการศึกษาถึงสถานภาพต่าง ๆรวมทั้ง
ข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือจะน ามาเป็นตัวก าหนดถึงความต้องการจ าเป็นเพ่ือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ประกอบด้วยงานต่อไปนี้ คือ 

1.1 วิเคราะห์ ข้อมูล โดยการศึกษาหรือ พิจารณาธรรมชาติและความสัมพันธ์ 
ของสิ่งต่าง ๆ 

1.2 สังเกตสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบถี่ถ้วน 
1.3 ทบทวนและตรวจสอบสิ่งต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง 
1.4 วัดพฤติกรรมการท างาน 
1.5 เปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน 

2. จัดล าดับความส าคัญของงาน (Prioritizing) เป็น กระบวนการก าหนดเปูาหมาย
จุดประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับความส าคัญจะประกอบด้วยงานต่อไปนี้ คือ 

2.1 ก าหนดเปูาหมาย 
2.2 ระบุจุดประสงค์ในการท างาน 
2.3 ก าหนดทางเลือก 
2.4 จัดล าดับความส าคัญ 

3. ออกแบบการท างาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผนหรือก าหนดโครงการต่างๆ
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยประกอบด้วยงานต่อไปนี้ คือ 

3.1 จัดสายงานให้ส่วนประกอบต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน 
3.2 หาวิธีการน าเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสูการปฏิบัติ 
3.3 เตรียมการต่างๆ ให้พร้อมที่จะท างาน 
3.4 จัดระบบการท างาน 
3.5 ก าหนดแผนในการท างาน 

4. จัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources)เป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากร          
ต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยงานต่อไปนี้ คือ 

4.1 ก าหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ 
4.2 จัดสรรทรัพยากรไปให้หน่วยงานต่างๆ 



4.3 ก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นจะต้องใช้ส าหรับจุดมุ่งหมายบางประการ 
4.4 มอบหมายบุคลากรให้ท างานในแต่ละโครงการหรือแต่ละเปูาหมาย 

5. ประสานงาน (Coordinating) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวกทุกๆอย่าง เพ่ือ จะให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผลส าเร็จงานในกระบวนการประสานงาน 
ได้แก่ 

5.1 ประสานการปฏิบัติงานในฝุายต่างๆ ให้ด าเนินงานไปด้วยกันด้วย             
     ความราบรื่น 
5.2 สร้างความกลมกลืนและความพร้อมเพียงกัน 

   5.3 ปรับการท างานในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด 
5.4 ก าหนดเวลาในการท างานในแต่ละช่วง 
5.5 สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดข้ึน 

6. น าการท างาน (Directing) เป็นกระบวนการทีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
สภาพที่เหมาะสมอันจะสามารถบรรลุผลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด ซึ่งได้แก่ 
   6.1 การแต่งตั้งบุคลากร 

6.2 ก าหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการท างาน 
6.3 ก าหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณหรืออัตราเร็วในการท างาน 
6.4 แนะน าและปฏิบัติงาน 
6.5 ชี้แจงกระบวนการท างาน 
6.6 ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน (ปรียาพร วงศ์อนุต รโรจน์,  
    2548:41 – 43) 

2. กระบวนการนิเทศการศึกษาของแอลเลน (Allen) (อ้างถึงใน สงัด อุทรานันท2530: 76–79) 
ประกอบด้วยกระบวนการหลัก 5 กระบวนการ ที่เรียกว่า “POLCA” คือ 

2.1 กระบวนการวางแผน (Planning Processes) เป็นกระบวนการในวางแผนโดยคิดถึงสิ่ง 
ที่จะท าว่ามีอะไรบ้างก าหนดแผนงานว่าจะท าสิ่งไหนเมื่อไหร่ ก าหนดจุดประสงค์ ในการท างานคาดคะเนผลที่
จะเกิดจากการท างาน พัฒนากระบวนการท างาน และวางแผนในการท างาน 

2.2 กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) เป็นกระบวนการจัดสายงาหรือ 
จัดบุคลากรต่าง ๆ เพ่ือท างานตามแผนงานที่วางไว้ โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการท างาน ประสานงานกับ
บุคลากรต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติงานจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงานมอบหมายงานให้บุคลากรฝุาย
ต่าง ๆ จัดให้มีการประสานงานสัมพันธ์กันระหว่างผู้ท างาน จัดท าโครงสร้างในการปฏิบัติงานจัดท าภาระหน้าที่
ของบุคลากร และพัฒนานโยบายในการท างาน 

2.3 กระบวนการน า (Leading Processes) เป็นกระบวนการน าบุคลากรต่าง ๆ ให้ท างาน
นั้นประกอบด้วยการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ให้ค าปรึกษาแนะน าสร้างนวัตกรรมในการท างาน  ท าการ
สื่อสารเพ่ือความเข้าใจในคณะท างาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน เร้าความสนใจในการท างาน อ านวยความ
สะดวกในการท างาน ริเริ่มการท างาน แนะน าการท างาน แสดงตัวอย่างในการท างานบอกขั้นตอนการท างาน
และสาธิตการท างาน 

2.4 กระบวนการควบคุ ม (Controlling Processes) เป็นกระบวนการในการควบคุม
ประกอบด้วยการช่วยแก้ไขการท างานที่ไม่ถูกต้องการว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาดการกระตุ้นให้ท างาน
การปลดคนที่ไม่มีคุณภาพให้ออกจากงาน การสร้างกฎเกณฑ์ในการท างานและการลงโทษผู้กระท าผิด 



  2.5 กระบวนการประเมินผลการท างาน (Assessing Processes) ประกอบด้วย                    
การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินพฤติกรรมในการท างาน และการวิจัยผลการ
ปฏิบัติงาน 

3. กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ของสงัด อุทรานันท์ (อ่างในวัชรา เลาเรียนดี 2550:25 – 26) 
 ดร. สงัด อุทรานันท์ ได้กล่าวสรุปไว้ว่ากระบวนการนิเทศการศึกษา มี 5 ขั้นตอนในการด าเนินการคือ  

ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P)  
ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการท างาน (Informing-I) 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D)  
ขั้นที่ 4 สร้างเสริมก าลังใจ (Reinforcing-R)  
ขั้นที่ 5 ประเมินการนิเทศ(Evaluating-E) 

 

 จากรูปแบบกระบวนการนิเทศมีรายละเอียดในการด าเนินการอย่างเป็น ขั้นตอนและต่อเนื่องกันดังนี้ 
คือ 

ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท า           
การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศรวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 

 
 
 
 



ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะท า (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินงานว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้างจะมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไรและจะท า
อย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามและก็มีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยั งไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจซึ่งจ าเป็น
จะต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบด้วยงานใน 3 ลักษณะ คือ 
 3.1 การปฏิบัติงานของผู้รับ นิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้

ความสามารถที่ได้รับมาจากด าเนินการในข้ันที่ 2 
3.2 การปฏิบัติ งานของผู้ ให้การนิเทศขั้นนี้ผู้ ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุม

คุณภาพให้งานส าเร็จออกมาทันตามก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
3.3 การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่องวัสดุ 

อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญและก าลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นนี้ เป็นขั้น ของการเสริมก าลังใจของผู้บริหาร 

เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้ อาจจะด าเนินการไปพร้อม 
ๆ กันกับผู้ที่รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ได้ 

ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผลการ
ด าเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างหนึ่ง อย่างใดที่ท าให้ การด าเนินงานไม่ ได้ผลก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไขซึ่ง  การปรับปรุงแก้ไข
อาจจะท าได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับกรณีที่ผลงานออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจ หรือ
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมด ส าหรับกรณีการด าเนินงานไม่ได้ผลและถ้าหากการประเมินผล 
พบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้หากจะได้ด าเนินการนิเทศต่อไปก็สามารถท าไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้
ในเรื่องนั้นอีก  

การด าเนินการนิเทศตามวัฏจักรนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่ องและไม่หยุดนิ่งจนกว่าจะบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ หรือพัฒนาผู้รับการนิเทศให้เป็นไปตามต้องการหากบรรลุส าเร็จตามจุด มุ่งหมายแล้ว 
ต้องการจะหยุดกระบวนการท างานก็ถือว่าการนิเทศได้สิ้นสุด ลงหากต้องการเริ่มนิเทศในสิ่งใหม่หรือ
ตั้งเปูาหมายใหม่ ก็จะต้องด าเนินการตั้งแต่เริ่มแรกอีก ดังแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในภาพดังต่อไปนี้ 

 



4. กระบวนการนิเทศแบบ PDCA 
 กระบวนการนิเทศการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา(หน่วยศึกษานิเทศก์          
กรมสามัญศึกษา จังหวัด สุราษฎรธานี, 2545: 15 – 16) ได้ ใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการมี
ขั้นตอนของการวางแผนการนิเทศท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ด าเนิน การวางแผน เป็น ขั้นเตรียมการนิเทศโดยศึกษาข้อมูล สารสนเทศประมวลสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษา ก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ จัดท าแผนการนิเทศ ก าหนด
เนื้อหาการนิเทศออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ ก าหนดกรอบการประเมิน วิธีการ
ติดตามและการรายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติโครงการ งบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการตามแผนนิเทศ โดยประชุมเพ่ือทบทวนจุดมุ่งหมายการนิเทศ แบ่งหน้าที่ภาระ
งานในการนิเทศ ประสานงานบุคคลที่เก่ียวข้องและนิเทศตามแผนด้วยรูปแบบ เทคนิควิธีการที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายหรือไม่และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง ปัญหาอุปสรรคที่เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ที่ต้องตรวจสอบดูใหม่ แล้วปรับปรุงการนิเทศต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแต่ละครั้ง ควรรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยท าเป็นบันทึกข้อความ หรือแบบรายงานที่ก าหนดไว้ในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ เช่น ผู้
นิเทศผู้รับการนิเทศ วันเดือนปีที่นิเทศ กิจกรรมที่นิเทศ เนื้อหาสาระที่นิเทศ การประเมินผลของผู้รับการนิเทศ
และข้อควรพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการนิเทศการศึกษาได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการมีข้ันตอนของการวางแผนการ
นิเทศเป็นส่วนส าคัญ ดังนี้ 

 
จากกรอบแนวคิดการด าเนินงานในการวางแผนการนิ เทศการศึกษา ก าหนดเป็นขั้นตอน                

ที่น าไปใช้ในการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
5. กระบวนการนิเทศเชิงระบบ (System Approach) 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2555:6–17)ได้ใช้กระบวนการเชิง

ระบบที่ท าให้การนิเทศบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผลลัพธ์ที่ก าหนดอยู่บนพ้ืนฐาน
หลักการความต้องการเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญ หาเชิงตรรถวิทยาซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ปูอนเข้าไป 
(Input) กระบวนการหรือการด าเนินงาน (Process) ผลผลิตหรือการประเมินผล (Output) ในการด าเนินงาน
นิเทศภายใน ดังนี้ 

5.1 สิ่งที่ปูอนเข้าไป (Input) เป็นขั้นตอนการเตรียมการสิ่งต่างๆที่จ าเป็นต้ องใช้ใน
กระบวนการนิเทศภายใน ดังนี้ 

5.1.1 ก าหนดเกณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยวิธีวิเคราะห์ตีความ
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ ก าหนดเกณฑ์ (ระดับ) ของพฤติกรรมขั้นต่ าที่บรรลุเปูาหมาย 

5.1.2 สภาพปัจจุบัน อาจสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่เช่นผลการเรียนหรือโดยการสร้าง
เครื่องมือวัดตามประเด็นและน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ            ที่
เหมาะสม 

5.1.3 ประเมินสภาพความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาโดยเปรียบเทียบข้อมูล
สถานศึกษากับเกณฑ์จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 



5.1.4 ก าหนดเปูาหมายเพ่ือแกปัญหาโดยศึกษาจากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ศึกษาข้
อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นเปูาหมาย (นโยบายระดับสถานศึกษา)ทั้งด้านคุณภาพ/ด้านปริมาณ 

5.1.5 วางแผนการแก้ญหา (หาทางเลือก) ศึกษาสภาพปัญหาและศึกษาวิธีการแก้ปั
ญหาจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเอกสารการศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากร การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ     การระดม
พลังสมอง เพ่ือหาทางเลือกและประเมินทางเลือกโดยพิจารณาจากทรัพยากรและข้อจ ากัด  ต่าง ๆ และเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เช่นการวิจัยผลิตสื่อการจัดอบรมให้ก าหนดกิจกรรมและ าแผนปฏิบัติการ (เขียน
โครงการ) 

5.2 กระบวนการหรือการด าเนินงาน(Process)เป็นการน าเอาสิ่งที่ปูอนเข้าไปมาจัดกระท า
เพ่ือให้เกิดผลบรรลุต ามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและด าเนินการตามแผน โดยการประชุมคณะท างานด าเนินการ
นิเทศตามแผนติดตามและประเมินตามแผนที่ได้ด าเนินการ 

5.3 ผลผลิตหรือการประเมินผล (Output)เป็นผลที่ได้จากการกระท าในขั้นที่สองเป็นสภาพ
การด าเนินงานของสถานศึกษาทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงให้มี
คุณภาพการติดตามและประเมินผลได้ก าหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลตามเกณ์เครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการและก าหนดกระบวนการในการติดตามและประเมินผล 

นอกจากนี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ แบ่งการนิเทศเป็น 2 ลักษณะ คือ              
การนิเทศภายนอก (External Supervision)และการนิเทศภายใน (Internal Supervision) ซึ่งเป็น การนิเทศ
โดยบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันเป็นการมองงานและพัฒนางานโดยผู้รวมปฏิบัติงานด้วยกันซึ่งสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที และสามารถพัฒนางานให้ดีขึ้น เพราะได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริหาร
ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได ้

กระบวนการนิเทศ มีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ศึกษาสภาพปัญหาหรือศึกษาหาความจ าเป็นของการนิเทศ 
2. วางแผนการนิเทศ 
3. เตรียมการนิเทศ 
4. ปฏิบัติการนิเทศ 
5. ประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ 
6. รายงานผลการนิเทศ 

1. การหาความต้องการและความจ าเป็นของการนิเทศ 
ผู้บริหารหรือผ้นิเทศภายในมักจะถามตนเองว่าท าไมจึงต้องนิเทศงานนั้นๆเรามักจะได้ค าตอบว่าเพราะ

งานนั้นยังมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือการจัดการเรียนการสอนยังไม่ มีประสิทธิภาพผู้นิเทศอาจ
ศึกษาจากรายงานการปฏิบัติงานหรือผลการเรียนของนักศึกษาหรือจากการส ารวจติดตาม สัมภาษณ์ ท าให้เรา
สามารถทราบว่าจะวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างไร 

2. การวางแผนการนิเทศ 
ผลจากการศึกษาปัญหาข้างต้น ท าให้เราต้องวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานนั้น ๆ โดย การวางแผน

การนิเทศร่วมกับผู้บริหารและผู้นิเทศภายใน โดยมีจุดประสงค์การก าหนดแผนการท างานวิธีการเครื่องมือสื่อ
การประสานงานบุคคลที่เกี่ยวของการจัดสรรงบประมาณ และการประเมินผล 

การวางแผนการนิเทศเป็นการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติการนิเทศอย่ างมีระบบแผนการนิเทศเป็น
แผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะแผนนิเทศด้วยการเรียนการสอนซึ่งจะส่งผลต่ อการพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนนิเทศที่ดีต้องประกอบด้วย 

2.1 การส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของการนิเทศ 



2.2 การวางแผนการนิเทศ 
2.3 สร้าง/เลือกเครื่องมือและเทคนิคการนิเทศ 
2.4 การปฏิบัติตามแผน 
2.5 การสรุปรายงานผลการนิเทศ 

3. การเตรียมการนิเทศ 
การเตรียมการนิเทศเพ่ือสามารถปฏิบัติการนิเทศให้บรรลุเปู าหมายโดยเตรียมการอนุมัติโครงการ 

งบประมาณการประสานงานบุคคลที่เกี่ยวของก าหนดเนื้อหาในการนิเทศจัดเตรียมเครื่องมือ/สื่อนิเทศวิธีการ
นิเทศ วิธีการติดตามผลและการรายงานผลการนิเทศ 

4. การปฏิบัติการนิเทศ 
ในการนิเทศเราสามารถใช้หลาย ๆ วิธีตามความเหมาะสม แต่เราก็ควรวางแผนวิธีการนิเทศให้สอดคล้

องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
5. การประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ 
เมื่อปฏิบัติการนิเทศแล้วควรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ผล

การนิเทศเป็นอย่างไรหากมีปัญหาคงต้องตรวจสอบดูใหม่ แล้วปรับปรุงการนิเทศและประเมินผลอีกครั้ง เมื่อ
พอใจแล้วจึงถือวาการนิเทศนั้นประสบผลส าเร็จ 

6. การรายงานผลการนิเทศ 
เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแต่ละครั้งควรรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยท าเป็นบันทึกข้อความ หรือ

แบบรายงานที่ก าหนดไว้ในหัวข้อประเด็นต่างๆ เช่น 
- ผู้นิเทศ (ใครคือผู้นิเทศ) 
- ผู้รับการนิเทศ 
- วันเดือนปีที่นิเทศ 
- กิจกรรมที่นิเทศ 
- เนื้อหาสาระที่นิเทศ 
- การประเมินผลของผู้รับการนิเทศ 

6. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
ดร.วัชรา เลาเรียนดี (2550: 27 – 28) ได้เสนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ดังนี้ 
6.1 วางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ (ครูหรือคณะครู) 
6.2 เลือกประเด็นหรือเรื่องท่ีสนใจจะปรับปรุงพัฒนา 
6.3 น  าเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบและขอ

อนุมัติการด าเนินการ 
6.4 ให้ความรู้หรือแสวงหาความรู้จากเอกสารต่าง ๆ และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเทคนิคการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ 
6.5 จัดท าแผนการนิเทศ ก าหนดวันเวลาที่จะสังเกตการสอนประชุมปรึกษาหารือเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 
6.6 ด าเนินการตามแผนโดยครูและผู้นิเทศ (แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการนิเทศ) 
6.7 สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนารายงานผลส าเร็จ 



     สรุปได้ว่ากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาและโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนในการด าเนินการทีช่ัดเจนและต่อเนื่องสัมพันธ์กัน โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการนิเทศ สภาพที่เป็นจริงตามตัวบ่งชี้ ด้านต่าง 
ๆ ของโรงเรียน มีการส ารวจและประเมินความต้องการของครู จัดล าดับความส าคัญของปั ญหาและความ
ต้องการตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุก าหนดทางเลือกในการแก้
ปัญหาและการด าเนินการตามความต้องการ 

2. การวางแผนการนิเทศ เป็นการน าข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาสาเหตุของปัญหาและ
ความต้องการมาก าหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนเป็นขั้น
ตอนที่น าเอาทางเลือกที่จะด าเนินการมารวมกันก าหนดรายละเอียดกิจกรรม และจัดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ 
เขียนเป็นโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

3. การปฏิบัติการนิเทศ เป็นการด าเนินการนิเทศตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการนิ เทศภายใน
โรงเรียน ในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้นิเทศจะต้องน าหลักการนิเทศเทคนิค 
ทักษะ สื่อ กิจกรรมและเครื่องมือนิเทศไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคลากรผู้รับการนิเทศเพ่ือให้การ
ปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนด าเนินการไปดวยความเรียบร้อยผู้บริหาร และผู้นิเทศควรเตรียม
ความพร้อมก่อนการนิเทศแล้วจึงปฏิบัติการนิเทศเพ่ือเสริมแรงให้ก าลังใจรับทราบปัญหาความต้ องการของ
ผู้รับการนิเทศแล้วน าปัญหาความต้องการนั้นมาพิจารณาหาทางช่วยเหลือสนับสนุน 

4. การประเมินผล เป็นการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์และเปูาหมาย           
ที่วางไว้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการประเมินความคิดเพ่ือทราบความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ
ประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สรุปร่วมผลการประเมินเพ่ือใช้เป็นข้อมูล ส าหรับการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 

ดังนั้น กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับ
มัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จะต้อง
ประกอบด้วย การวางแผนร่วมกัน การจัดท าโครงการ ตามประเด็นป ญหา และความสนใจที่จะพัฒนา         
การด าเนินงานตามแผน การติด ตามผล หรือแนะ น  าและการตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ โดยไม่ได้         
มุง่เน้นการประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียนโดยตรง แต่ให้ความส าคัญตอผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับครูเป็นส าคัญ แต่
ในการนิเทศการสอนในโรงเรียนที่เป็นการนิเทศที่มีเปูาหมาย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้น
เรียนนั้น มีความซับซ้อนมากกว่า เพราะต้องวิเคราะห์การสอนของครู แ ละการเรียนของนักเรียนมีการสังเกต
การสอนในชั้นเรียน เพ่ือมุ่งปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูและผลการเรียนของนักเรียนเป็น
ส าคัญด้วย จึงควรต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของสมรรถภาพการสอน
ของครูที่มีการพัฒนาขึ้น 

เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน 
เทคนิคและวิธีการนิเทศเป็นแบบแผนของการด าเนินงาน มีหลายรูปแบบที่สามารถน าไปปรับใช้ ใน

โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

 
 



1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)การวิจัย          
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบของการวิจัยแบบใหม่ที่ประยุกต์และเป็นการรวมเอาแนวความคิด
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม(Participatory Research) มา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ เกิดการพัฒนาโดยให้ผู้ที่เกี่ยวของจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน 
(นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2544: 61) 

ทวีทอง หงสวิวัฒน 2527: 8) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาสามารถจ าแนกออกได้เป็นมิติต่างๆ ประกอบด้วย 

มิติแรก ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน
วิเคราะห์ชุมชน ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการด้วย เป็นการกระตุ้ นให้ประชาชนได้ เรียนรู้สภาพของชุมชนวิถีชีวิต สังคม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าและประกอบการพิจารณาวางแผนงานวิจัย 

มิติที่สอง ร่วมวางแผนเป็นการวางแผนการพัฒนาหลังจากได้ข้อมูลเบื้องตน้ของชุมชนแล้ว 
และน าข้ อมูลมาวิเคราะห์ ร่ วมกันหาปัญหา สาเหตุของปัญหาเรียบร้อยแล้ ว ก็น ามาอภิปรายแสดง            
ความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการการก าหนดวิธีการและแนะแนวการ
ด าเนินงานตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้เพ่ือการวิจัย 

มิติที่สาม ร่วมด าเนินการเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการพัฒนาหรือเป็น  ขั้นตอน
ปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนโดยการสนับสนุนด้านเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์และแรงงาน รวมทั้งการเข้าร่ วมในการบริหารงานการ
ประสานขอความช่วยเหลือจากภายนอกในกรณีท่ีมีความจ าเป็น 

มิติที่สี่  ร่วมรับผลประโยชน์โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดการแจกจ่ายผลประโยชน์จาก
กิจกรรมการวิจัยในชุมชนในพ้ืนฐานที่เท่าเทียมเสมอภาคกัน 

มิติที่ห้ า  เป็นการมีส่วนร่ วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานวิจัยและผลของการพัฒนาจาก         
การด าเนินการไปแล้วว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดอย่างไรเพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทันทีและน าข้อผิดพลาดไปเป็นบทเรียนในการด าเนินการต่อไปการเปิดโอกาสให้ ประชาชน
หรือ ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องไดมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการวิจัยนั้นนับได้ว่าเป็นคุณค่าโดยแท้ของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบนี้ ซึ่งก่อให้เกิดรากฐานแห่งความยั่งยืนของการพัฒนา 

สุภางค จันทวานิช (2531: 24) กล่าวไว้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัย          
ที่น าแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกัน คือการปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
(Participation) ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่โครงการวิจัยจะต้องด าเนินการและค าว่าการมีส่วนร่วม(Participation) 
อันเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝุายที่เข้าร่วมกิจกรรมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อันใด
อันหนึ่งแล้วร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย โดยมีความหมายถึง
วิธีการที่ใช้ถูกวิจัยหรือชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยเป็นการเรียนรู จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่
วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝุายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมวิจัยนับตั้งแต่การระบุปัญหาของการด าเนินการการช่วย
ให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้นๆ 

กมล สุดประเสริฐ (2537: 36) ได้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วมไว้ว่า 
เป็นการวิจัยที่จัดท าโดยผู้ปฏิบัติการเพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาโดยทันทีและต้องท าเป็นหมู่คณะ
ร่วมกัน 

การใช้เทคนิคการนิเทศโดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นการให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอนในกิจกรรมการวิจัยตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปั



ญหาร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัยจากแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ครูผู้สอน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 รว่มศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการนิเทศ 
1.2 รว่มวางแผนการนิเทศ 
1.3 รว่มด าเนินการนิเทศ 
1.4 รว่มรับผลประโยชน์ 
1.5 รว่มติดตามประเมินผลการนิเทศ 

2. COACHING TECHNIQUE 
Coaching ให้ความหมายเป็นภาษาไทยได้หลายค าบางคนใช้ทับศัพท์ไปเลยก็มีแต่ค าที่ง่ายคือ “การ

ชี้แนะ” เพราะการชี้เป็นการบอกทิศทางให้การแนะก็เป็นการเสนอแนวทางให้เดินไปสู่ทิศนั้นส่วนการจะเดินไป
ทิศนั้นหรือจะเลือกเดินอย่างใดก็ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจเลือกของผู้รับการชี้แนะเป็นหลัก การชี้แนะ คือ วิธีการ
ในการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของบุคคลโดยเน้นไปที่การท างานให้ได้ตามเปูาหมายของงานนั้น หรือการ
ช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ/หรือได้รับการฝึกอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ 

2.1 ความหมายของการชี้แนะ สรุปได้ 5 องคป์ระกอบ ดังนี้ 
2.1.1 มีลักษณะเป็นกระบวนการคือประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆที่วางแผนไว้อย่างดี

ด าเนินการตามข้ันตอนจนกระทั่งบรรลุเปูาหมาย 
2.1.2 มีเปูาหมายที่ต้องการไปให้ถึง 3 ประการ คือการแก้ปัญหาในการท างานพัฒนาความรู้

ทักษะหรือความสามารถในการท างาน และการประยุกต์ใชทักษะหรือความรู้ในการท างาน 
2.1.3 มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ คือ เป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล 

(one–on–one relationship and personal support) และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
2.1.4 มีหลักการพ้ืนฐานในการท างาน ได้แก่ 

2.1.4.1 การเรียนรู้ร่วมกัน (Co – construction) คือ ไม่มีใครรู้มากกว่าใครจึงต้อง
เรียนไปพร้อมกัน 

2.1.4.2 การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
2.1.4.3 การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) เป็นการช่วยคนหาพลังในตัว

บุคคลเมื่อค้นเจอก็คืนพลังนั้นให้เข้าไป 
2.1.5 เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพกล่าวคือในการพัฒนาวิชาชีพต้

องมีความสัมพันธ์กับวิธีการพัฒนาอื่นๆ ล าพังการชี้แนะอย่างเดียวไม่อาจท าให้การด าเนินงานส าเร็จได้ 
2.2 ความส าคัญของการชี้แนะ (Coaching Significant) 
กระบวนการวิธีการในการพัฒนาครู/ศึ กษานิเทศก์ผู้เข้ารับการฝึกประจ าการนั้นมีหลากหลายมาก ซึ่ง

ต่างมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการสอนของผู้เขา้รับการฝึกแตกต่างกันไป 
 วิธีการที่ถือว่ามีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้พัฒนาการสอนได้อย่างยั่งยืนวิธีหนึ่ง คือ           
การชี้แนะ เนื่องจากสามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกเกิดความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ซ่ึงเปน็เปูาหมายปลายทางท่ีมุ่งหวังให้เกิดจากการชี้แนะ 

2.3หลักการของการชี้แนะ(Coaching Principles) 8 ประการส าคัญซึ่งรายละเอียดการด าเนินการแต่
ละข้ันตอนมีดังนี้ 



2.3.1 การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ(Trust and rapport) การชี้แนะเป็นเรื่อง
ของปฏิสัมพัน์ธระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้เข้ารับการฝึกรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เข้ารับการฝึก ความเชื่อถือและความไว้
วางใจของผู้ เข้ารับการฝึ กที่มีต่อผู้ ชี้แนะมีส่วนส าคัญที่ท าให้การด าเนินการชี้แนะเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.2 การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) 
การชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่ วยให้ ผู้ เข้ารับการฝึ กได้ ค้นพบพลัง หรือวิธีการท างาน           

ของตนเองเป็นวิธีการที่ท าให้เกิดความยั่งยืนและผู้เข้ารับการฝึกสามารถพ่ึงพาความสามารถของตนเองได้ เปูา
หมายปลายทางของการชี้แนะคือการท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง
สามารถก ากับตนเอง (Self – director) ได้ในระยะแรกที่ผู้เข้ารับการฝึกยั งไม่สามารถท าด้วยตนเองได้เพราะ
ยังขาดเครื่องมือ ขาดวิธีการคิด และกระบวนการท างาน ผู้ชี้แนะจึงเข้าไปช่วยเหลือในระยะแรกจนกระทั่งผู้ เข้
ารับการฝึกไดพ้บว่ าตนเองสามารถท าได้ด้วยตนเองเป็นการช่วยค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้เข้ารับการฝึกออก
มาแลว้ผู้ชี้แนะก็คือพลังนั้นให้แก่ผู้เขา้รับการฝึกไปให้ผู้เข้ารับการ 
ฝึกได้ใช้พลังนั้นในการพัฒนางานของตนเองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Coaching Principles (เฉลิมชัย พันธุเลิศ. 2550, มนตรี ภูมี, 2549, Moon. 2004) 

2.3.3 การท างานอยางเปน็ระบบ (Systematic approach) 
การด าเนินการชี้อย างเป็นระบบ มีขั้นตอนของกระบวนการที่ชัดเจนช่ วยให้ ผู้เข้ ารับ          

การฝึกได้จัดระบบการคิดการท างานสามารถเรียนรู้และพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการชี้แนะเป็น
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่ต่อเนื่องในระยะแรกผู้เข้ ารับการฝึกอาจไม่คุ้นเคยกับวิธีการเหล่ านี้มากนัก       
ท าให้ผู้ชี้แนะจ าเป็นต้องออกแบบกระบวนการอย่างเป็นระบบ ที่ช่วยให้ผู้เขา้รับการฝึกได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

1 
การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ 

(Trust and rapport) 
 

6 
การชี้แนะในบริบทโรงเรียน 

(Onsite coaching) 
 

3 
การท างานอย่างเปน็ระบบ 
(Systematic Approach) 

 

5 
การมีเปาูหมายและจุดเน้นร่วมกัน 

(Focusing) 
 

7 
การชี้แนะท่ีน าไปใช้ได้จริง 
(Work on reat content) 

4 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(Oo – going 
development) 

Coaching 
Supervision 
Technique 

8 
การทบทวนและสะท้อนผลการท างาน 

(After actiol review and 
Reftection) 

2 
การเสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment) 



2.3.4 การพัฒนาที่ต่อเนื่อง (On-going development) 
การชี้แนะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนได้ ใช้เวลานานในการท าความเข้

าใจและฝึกปฏิบัติให้เกิดผลตามเปูาหมายการด าเนินการชี้แนะจึงเป็นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องยาวนาน
ตราบเท่าที่มีความรู้ใหม่ทางการสอนเกิดขึ้นมากมาย และมีประเด็นทางการสอนที่ต้ องท าความเข้าใจและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการด าเนินการชี้แนะก็ยังคงด าเนินการคู่ ขนานไปกับการจัดการเรียนการ
สอนจนดูเหมือนเป็นงานที่ไม่อาจเร่งร้อนให้เกิดผลในเวลาอันสั้นได้จึงเป็นงานที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป 

 
2.3.5 การชี้แนะแบบมีเปูาหมายหรือจุดเน้นร่วมกัน (Focusing) 
ในโลกของการพัฒนาบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกให้สมารถจัดการเรียนการสอนได้นั้นมีเรื่องราว

ที่ตอ้งปรับปรุงและพัฒนามากมายหลายจุดดังนั้นหลักวิชาการพ่ีเลี้ยงจึงต้องตกลงร่วมกันกับคุณผู้ เข้ารับการฝึ
กว่าเปูาหมายสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดคืออะไรแล้วร่วมกันวางแผนวางเปูาหมายย่อยๆ เพ่ือไปสู่จุดหมายนั้นกล่า
วคือการก าหนดประเด็นชี้แนะร่วมกันการก าหนดบทบาทใครคือผู้ชี้แนะใคร 

2.3.6 การชี้แนะในบริบทในโรงเรียน (Onsite coaching) 
การปฏิบัติ การชี้แนะมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถน าความรู้ทักษะการ

สอนที่มีอยู่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ดีเกิดขึ้นในสภาพการท างานจริง
การด าเนินการชี้แนะ จึงควรเกิดขึ้นในการท างานในบริบทของโรงเรียน การด าเนินการชี้แนะเป็นการท างาน
เชิงลึก เข้มข้นเป็นการช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝึกเคลื่อนจากความรู้ความเข้าใจในการสอน แบบผิวเผิน (Surface 
approach) เป็นการท าความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น(Deepapproach Moon, 2004) โดยอาศัยกระบวนการลง
มือปฏิบัติลงมือท างานการชี้แนะจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเขา้ไปท างานร่วมกับผู้เขา้รับการฝึกในโรงเรียน 

2.3.7 การชี้แนะท่ีน าไปใช้ได้จริง (Work on real content) 
การชี้แ นะในประเด็นหรือเนื้อหาสาระที่เป็นรูปธรรม (being concrete)มีลักษณะ เป็นพฤติ

กรรมที่สามารถสังเกตได้ปฏิบัติได้จริงช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่ผู้ ชี้แ นะเป็นบุคคลภายนอกโรงเรียนจึงมีขอ้จ ากัดตรงที่ไม่สามารถอยู่กับผู้เข้
ารับการฝึกได้ตลอดเวลาการพบปะผู้เข้ารับการฝึกในแต่ละครั้งจึงมีคุณค่ามาก ดังนั้นจึงควรใช้เวลาที่มีจ ากัดนั้น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการชี้แนะแต่ละครั้งจึงเน้นไปที่การน าความรู้หรือทักษะไปใช้ได้จริงได้แนวปฏิบัติที่เป็
นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนไม่เสียเวลาไปกับการอภิปรายหรือพูดคุยกันเชิงทฤษฎี (Kninght, 2004) 

2.3.8 การทบทวนและสะท้อนผลการด าเนินงาน (After action review and reflection) 
การสะท้อนผลการท างาน (Reflection) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เขา้รับการฝึกได้คิดทบทวนการ

ท างานที่ผ่านมา สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป การชี้แนะจึงใช้การสะท้อนผลการ
ท างานนี้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้จนได้อีกชื่อหนึ่งว่า “การชี้แนะแบบมองย้อนสะท้อนผลการท างาน” 
(Reflective coaching) การชี้แ นะช่วยให้บุคคลได้สะท้อนความสามารถของตน เพ่ือหาจุดที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือรายบุคคลในการน าความรู้ไปใช้ใ นการท างานและพัฒนาความสามารถของตนไม่
ใช้การสอนสิ่งใหม่จุดพ้ืนฐานของการชี้แนะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้หรือทักษะที่มีอยู่แล้ว (เฉลิมชัย พันธุเลิศ. 
2550, มนตรี ภูมี, 2549, Moon. 2004) 

 
 
 
 
 



2.4 กระบวนการชี้แนะ (Coaching Process) 
กระบวนการชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง(Coaching is a process 

of helping people to help themselves) มีนักการศึกษาน าเสนอกระบวนการชี้แนะที่หลากหลาย
เนื่องจากการชี้แนะมีกระบวนการเฉพาะได้แก่ การชี้แนะทางปัญญา (Cognitive coaching)การชี้แนะการ
สอน (Instructional coaching) เพ่ือนชี้แนะ (Peer coaching) ซึ่งการชี้แนะต่าง ๆ มีรายละเอียดค้อนข้าง
มากไม่อาจน าเสนอในบทความนี้ได้ ทั้งหมดอย่ างไรก็ตามกระบวนการชี้แนะโดยทั่วไปมีขั้นตอนของ
กระบวนการ ดังนี้ 

2.4.1 ขั้นตอนการชี้แนะ (Pre – coaching) 
ก่อนด าเนินการชี้แนะมีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการชี้แนะร่วมกันเนื่องจาก

การด าเนินการชี้แนะเนน้ไปท่ีการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงเป็นการท างานเชิงลึก (Deep approach) 
ดังนั้นประเด็นที่ชี้แนะจึงเป็นจุดเล็กๆแต่ เข้มข้นช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้งช่วยคลี่ปมบางประการให้
เกิดผลในการปฏิบัติได้จริง ในกรณีการสอนกระบวนการคิดมีประเด็นมากมายที่ต้องช่วยกันขยับขับเคลื่อนไปที
ละประเด็น เช่น การใช้ค าถามกระตุ้นคิด การใช้กิจกรรมที่ช่วยให้คิดได้อย่างหลากหลาย การใช้ผังกราฟฟิก 
(Graphic Organizer) การใช้ผังมโนทัศน์ Mind Mapping)มาใช้ในการน าเสนอความคิดการ ช่วยให้นักเรียน
อธิบายกระบวนการคิดกระบวนการท างานของตนเองซึ่งในประเด็นเหล่ านี้ก็ยังมีประเด็นย่อยๆ ที่ซ่อนอยู่
มากมายทั้งผู้ชี้แนะและผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคนก็ต้องวางแผนร่วมกันว่าในแต่ละครั้งที่ด าเนินการชี้แนะนั้นจะ
ชี้แนะลงลึกเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ 

2.4.2 ขั้นการชี้แนะ(Coaching)ในขั้นของการชี้แนะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นคือ 
2.4.2.1 การศึกษาต้นทุนเดิมเป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะพยายามท าความเข้าใจวิธีคิด วิธีการ

ท างานและผลที่เกิดขึ้นจากการท างานของผู้เข้ ารับการฝึกว่าอยู่ ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการต่อยอด
ประสบการณ์ในระดับที่เหมาะสมกับผู้ เข้ารับการฝึกแต่ละคน ซึ่งในขั้นนี้อาจใช้วิธีการต่าง ๆ กันไป ตาม
สถานการณ์ ได้แก่ 1) การให้ผู้เขา้รับการฝึกบอกเล่า อธิบายวิธีการท างานและผลที่เกิดข้ึน 

2) การพิจารณาร่อยรอยการท างานร่วมกัน เช่น แผนการสอนชิ้นงานของนักเรียน 
3) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

2.4.2.2 การให้ผู้เข้ารับการฝึกประเมินการท างานของตนเองเป็นขั้นที่ช่วยให้        
ผู้เข้ารับการฝึกได้ทบทวนการท างานที่ผ่านมาของตนเอง โดยใช้ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผ่านมาได้แก่
การสอนที่เพ่ิงจบไปแล้ว ชิ้นงานที่นักเรียนเพ่ิงท าเสร็จเมื่อสักครูมาใช้ประกอบการประเมิน ขั้นตอนนี้เป็นขั้น
หนึ่งที่พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกไม่ได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนเองสอนหรือกระท าลงไปนัก แต่การที่จัดให้มีโอกาสได้
“นึกย้อนและสะท้อนผลการท างาน” ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ทบทวนและไตร่ตรองว่าตนเองได้ใช้ความรู้
ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง ค าถามที่มักใช้กันในขั้นนี้มีค าถามหลัก คือ 
อะไรที่ท าได้ดีมีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม่/กระท าอย่างเต็มที่หรือยังจะให้ ดีกว่ านี้ถ้ามีจุดอ่อนอะไรที่พบเห็น
ครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงค์การสอนหรือไมเ่พียงใด มีมิติอ่ืนอีกหรือไม่ ฯลฯ 

2.4.2.3 ขั้นต่อยอดประสบการณ์เป็นขั้นที่ผู้ ชี้แนะมีข้อมูลจากการสังเกตการณ์
ท างานและฟังผู้เข้ารับการฝึกอธิบายความคิดของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะนั้น
เพ่ิมเติมซึ่งผู้ชี้แนะต้องอาศัยปฏิภาณในการวินิจฉัยให้ไดว้่าคุณผู้เข้ารับการฝึกตอ้งการความช่วยเหลือในเรื่องใด 
หากไม่แน่ใจก็อาจใช้วิธีการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมในขั้นต่อยอดประสบการณ์มักมีการด าเนินการใน 2 
ลักษณะ คือ 

 
 



1) เมื่อพบว่าคุณผู้เขา้รับการฝึกมีความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือ 
มีปัญหาก็จ าเป็นต้องแก้ไข ปรับความรู้ค วามเข้าใจให้ถูกต้องและ 
ช่วยเหลือในการแก้ไขปญัหา 
2) เมื่อพบว่าคุณผู้เขา้รับการฝึกเข้าใจหลักการสอนดีแต่ยังขาด 
ประสบการณใ์นการออกแบบการเรียนการสอน ก็จ าเป็นต้องเพ่ิมเติม 
ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ 

2.4.3 ขั้นสรุปผลการชี้แนะ (Post – coaching)  เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะเปิด         
โอกาสให้คุณผู้เข้ารับการฝึกได้สรุปผลการชี้แนะเพ่ือให้ได้หลักการส าคัญไปปรับการเรียนการสอนของตนเอง
ต่อไป มีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะร่วมกันอีกครั้งว่าความรู้ ความเข้าใจอันใหม่ที่ได้รับการชี้แนะครั้งนี้จะ
เกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใดรวมไปถึงการตกลงร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ เช่น หาเอกสารมาให้ศึกษา
ประสานงานกับบุคคลอื่นๆ แนะน าแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมการใช้เครื่องมือหรือรูปแบบการใช้ภาษาในการชี้แนะมี 
2 มิติ คือ มิติของการผลักดัน (Push) และมิติข องการฉุดดึง (Pull) การมีระดับของการผลักดันอย่างสุด ขั้ว 
คือ การบอกความรู้ Telling) ไปจนถึงระดับการฉุดดงึสูงสุด คือการรับฟัง ( Listening) ทั้งนี้วิธีการเหล่านี้เป็น
การช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ทั้งสิ้น แต่หากมีจุดเด่นและจุดด้อย
ของแต่ละวิธีแตกต่ างกันไปศึกษานิเทศก์ผู้มีบทบาทและภารกิจเป็น ผู้ ชี้แนะจึงเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ และผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคนมีข้อเตือนใจว่าหากใช้มิติของการผลักดันได้แก่ การบอกการ
อธิบาย การสอน การสาธิต การแนะน า เพียงด้านเดียว ไม่ถือว่าเป็นการชี้แนะที่แท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
ครูผู้ชี้แนะ                                                    
          ฉุดดึง 
 
 
 
ผลักดัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: เครื่องมือ/วิธีการชี้แนะ (Costa&Garmston, 2002) 

เคร่ืองมือ 
 

การรับ ฟงั 
การท้าทายให้ท างาน 
การถามค าถามปลายเปิด 
การใหข้้อมูลปูอนกลับ 
 
การแนะนาํ 
การสอน 
การบอก 
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2.5 กลวิธการชี้แนะ (Coaching Techniques) 
กลวิธีในการชี้แนะเป็นความรู้เชิงปฏิบัติ (Practical knowledge) ที่ผู้ชี้แนะได้ค้นพบในการลงมือ

ปฏิบัติการชี้แนะกับผู้เข้ารับการฝึกในสถานการณ์การท างานจริงแล้วเก็บเป็นกลวิธีเฉพาะของตนไว้ใช้ในการ
ด าเนินการชี้แนะของตนเองหากผู้ชี้แนะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้กลวิธีในการชี้แนะเหล่านี้
อย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยขยายประสบการณ์การชี้แนะให้กว้างขวางเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปกลวิธีการชี้แนะ
ได้ ดังนี้ 

2.5.1 กลวิธีจับถูก ไม่จับผิด 
การชี้แนะเน้นไปที่การช่วยผู้เข้ารับการฝึกมองหาว่าท าสิ่งใดได้ดีถูกต้องเหมาะสมแล้วแม้จะ

เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกไม่รู้สึกอึดอัด เวลามีผู้ชี้แนะมาท างานด้วยการจับถูก
ท าให้ผู้เขา้รับการฝึกได้เห็นคุณค่าในตนเอง และฮึกเหิมท่ีจะพัฒนางานการเรียนการสอนของตนเองต่อไป 

2.5.2 กลวิธีปัญหาของใคร คนนั้นก็ต้องแก้ 
   ผู้เข้ารับการฝึกมีแนวโน้มพ่ึงพาผู้ชี้แนะให้แก้ไขปญัหาให้ ซึ่งหากผู้ชี้แนะตกหลุมพรางอันนี้ก็ต้

องคอยแกป้ัญหาให้ผู้เข้ารับการฝึกอยู่ร่ าไป การชี้แนะที่ดีจึงไม่รับปัญหาของผู้เข้ารับการฝึกเข้ามาแก้ไขเสียเอง 
แต่พยายามช่วยเหลือให้ผู้เขา้รับการฝึกค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

2.5.3 กลวิธีชมสองอย่าง ชี้จุดบกพร่องหนึ่งอย่าง 
หากจ าเป็นตองชี้ให้เห็นจุดบกพร่องในการท างานก็ต้องใช้ต่อเมื่อผู้เข้ารับการฝึกและผู้ชี้แนะ

คุ้นเคยไว้วางใจกันพอสมควร ทั้งผู้ เขารับการฝึกยินดีรับฟังข้อบกพร่องของตนเอง อย่างไรก็ดี ผู้ชี้แนะต้องยึด
หลักไม่ “ติ” มากกว่า “ชม” จึงต้องยึดหลักว่าให้ชมในประเด็นที่ท าได้ดีอย่างน้อย 2 เรื่องและชี้ข้อบกพร่อง
เพ่ือให้ปรับปรุงเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น 

2.5.4 กลวิธีการถามไม่ต้องหวังค าตอบ 
การถามค าถามของผู้ชี้แนะช่วยให้ผู้รับการฝึกพิจารณาอย่างรอบด้านมากขึ้นแบบอย่างของ

ค าถามเหล่านี้ช่วยให้คุณผู้เข้ารับการฝึกเก็บไว้ถามตนเองได้ ดังนั้นในบางค าถามต้องอาศัยเวลาในการคิด
พิจารณาก็อาจเป็น “ค าถามฝากให้คิด” ไม่จ าเปน็ต้องบังคับ ให้ต้องตอบให้ไดใ้นขณะนั้น 

2.5.5 กลวิธีให้การบ้านต้องตามมาตรวจ 
หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แนะในแตละครั้งจ าเป็นที่จะต้องวางแผนร่วมกันส าหรับการชี้แนะใน

ครั้งต่อไป ผู้เขา้รับการฝึกต้องน าบทเรียนที่ไดค้รั้งนี้ไปปรับปรุงการสอนของตนเองเป็นเหมือนการให้การบ้านไว้
แล้วก็กลับมาตรวจดูว่าสามารถปรับปรุงได้ดีเพียงใดเพ่ือหาทางชี้แนะต่อไปไม่ใหก้ารบา้นแต่ใหการท างานในชั้น
เรียน/โรงเรียน (Seatwork/Authhentic Performance) ที่ผู้เข้ารับการฝึกมีโอกาสได้พบเห็นพฤติกรรมการ
ท างานความตั้งใจมุงมั่น (AQ) ตามศักยภาพและการบริหารอารมณ์ของนักเรียน (EQ) 

2.5.6 กลวิธีถาจะบอกตอ้งมีทางเลือก 
การบอกวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกใช้ในสถานการณที่มีเวลาจ ากัดหรือในกรณีที่ผู้

เขา้รับการฝึกมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนบางประการผู้ชี้แนะอาจเลือกใช้วิธีการบอกหรือสั่งให้ท าอย่างไรก็ตาม
ในวิธีที่บอกหรือสั่งนั้น ควรมีอย่างน้อย 2 ทางเลือก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติให้
เหมาะสมกับสภาพที่เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 

2.5.7 กลวิธีแกล้งท าเป็นไม่รู้ 
ผู้ชี้แนะอาจท าบทบาทของผู้ที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ให้ผู้เข้ารับการฝึกช่วยอธิบายหรือให้ค าแนะน าก็

จะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกได้ดีทีเดียว 
 



2.5.8 กลวิธีอดทนฟังใหถ้ึงท่ีสุด 
ในบางกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอาจมีเรื่องมากมายที่อยากบอกเล่าให้ผู้ชี้แนะฟังหลายเรื่องอาจ

ไมเ่ข้าท่า หากแต่ผู้ชี้แนะสามารถอดทนฟัง โดยไม่ตัดบทหรือแทรกแซง ก็จะได้เข้าใจความคิดของผู้เข้ารับการฝึ
กมากข้ึน บางทีผู้เข้ารับการฝึกก็อาจได้คิดทบทวนในสิ่งที่ตนเองพูดมาได้บ้าง 

 
 
2.5.9 กลวิธีเราเรียนรู้รว่มกัน 
ผู้ชี้แนะไม่จ าเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องผู้ชี้แนะไม่จ าเป็นต้องเก่งกว่าผู้เข้ารับการฝึกแต่ถือว่าทั้ง

ผู้ชี้แนะและผู้เข้ารับการฝึกสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้เสมอปัญหาบางเรื่องที่ต่างไม่เข้าใจก็ต้องมาช่วยกัน
หาแนวทางแก้ไขรว่มกัน 

3. เทคนิคการนิเทศการสอน 4 แบบ 
การนิเทศการสอนมีหลายวิธีการ และมีการพัฒนาวิธีการนิเทศเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

ซึ่งวิธีการ 4 แบบมีดังต่อไปนี้ 
3.1 การนิเทศแบบตรวจสอบ (Inspection Supervision) การนิเทศแบบนี้เป็นแบบเก่าแก่ที่มีใช้มา

นาน ผู้นิเทศจะตรวจสอบเพ่ือให้ครูได้แก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนางานเป็นการตรวจสอบ เพ่ือให้การท างานให้เป็
นไปตามกฎเกณฑร์ะเบียบของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ เช่น 

3.1.1 การตรวจแผนการสอน จะตรวจสอบหรือตรวจตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตรการวิเคราะห์ผู้
เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 

3.1.2 การตรวจสอบการเขาชั้นเรียน 
3.1.3 การตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วชี้แจงให้ครูแก้ไขข้อบกพร่อง 

3.2 การนิเทศแบบเน้นผลผลิต (Supervision as Production) การนิเทศแบบนี้จะดูผลงานของ
สถานศึกษาว่าสามารถผลิตผู้เรียนออกสู่ สังคมอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ มากน้อยเพียงใดบางคนเรียก          
การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ เพราะมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบระเบียบตรวจสอบย้อนกลับได้
อย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ เรียนวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เช่ น การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน NT คะแนน O-NETมาตรฐานด้านผูเรียน 

3.3 การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบคลินิก หมายถึงกระบวนการส าหรับ
การสังเกตการสอนในชั้นเรียนที่มีการด าเนินการอย่างมี ระเบียบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู โดยครูและผู้นิเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการสอนการสังเกตการสอน และ
การประเมินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ ไขรวมกันและขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ครู 
สามารถนิเทศตนเองได้ในที่สุดและในการด าเนินงานนั้นครูและผู้นิเทศจะร่วมกันสร้ างความสัมพันธ์ ความ
เชื่อมั่น ความจริงใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้การนิเทศแบบคลินิก ยังมีลักษณะเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นการนิเทศที่ยึด ครูเป็นศูนยกลางแต่ขณะเดียวกันก็จะประสานผลประโยชน์ของครู และ
สถานศึกษาเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายความว่าขณะที่การนิเทศ มุ่งจะพัฒนาวิชาชีพของครูเป็ นรายบุคคลนั้นการ
นิเทศจะสอดคล้องกับเปูาหมายและความต้องการของสถานศึกษาด้วย 

การนิเทศแบบนี้เน้นที่การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะที่พิจารณาและแก้ไข          
ตามความเหมาะสมของผู้ไดร้ับการนิเทศจึงคล้ายกับการรักษาอาการเจ็บปุวยของคนไข้ให้มีการฟ้ืนฟูสภาพได้ดี
ขึ้นแต่การนิเทศการศึกษาจะมุ่งให้ ผู้ได้ รับการนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนให้ มีความ
เหมาะสม เป็นการนิเทศที่ไดข้้อมูลโดยตรง เป็นความร่วมมือของครูกับผู้นิเทศโดยผู้นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศ



จะได้พบปะเผชิญหน้ากันและรับค าแนะน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน เช่น การสังเกตการสอนตามสภาพจริงเพื่อน าไปปรับปรุงการสอน 

3.4 การนิเทศเพ่ือการพัฒนา (Developmental Supervision) การนิเทศแบบนี้เน้นพัฒนาผู้ไดรับ
การนิเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจากวิธีการ
การนิเทศข้างตน้พบว่าการนิเทศจะต้องเปิด ใจกว้างและเรียนรู้ร่วมกัน ทุกฝุายทุกคนเพ่ือแก้ปัญหาในห้องเรียน
และสถานศึกษาใหอ้ยู่ในระดับมาตรฐานที่สังคมยอมรับได้ การมีปฏิสัมพันธ์อันดีจะก่อให้เกิดมิตรภาพที่งดงาม 
สานต่อในการนิเทศครั้งถัดไปด้วยจึงควรใช้ถอยค าและท่าทางท่ีเป็นมิตรในการแนะน าชว่ยเหลือ 

การนิเทศภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สามารถท าได้หลายรูปแบบ และ
สามารถผสมผสานแต่ละรูปแบบเข้าด้วยกัน ซึ่งการจะใช้รูปแบบใดเมื่อใดนั้นควรค านึงถึงความเหมาะสมกับ 
สภาพของโรงเรียนเป็นส าคัญ 
 

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
แนวทางการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

1.กลุ่มบริหารวิชาการ 
     1.การนิเทศ ติดตาม 
         1.1 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 

การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน หมายถึง การที่ผู้นิเทศไปพบและสังเกตการณ์ท างานของครูในชั้นเรียน เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1.1.1. เพ่ือส ารวจความต้องการของครู 
1.1.2. เพ่ือศึกษาปญัหาของครูในสถานศึกษา 
1.1.3. เพ่ือประเมินผลการสอนของครู 
1.1.4. เพ่ือกระตุ้นให้ครูปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1.1.5. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแกค่ร ู

ขั้นตอนการนิเทศแบบเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 สร้างข้อตกลงในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 

1.1 พบปะสนทนา สร้างความคุ้นเคย และสร้างเจตคติท่ีดีในการนิเทศแก่ครู 
1.2 วางแผนการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ร่วมกับครูในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1.2.1 ก าหนดการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
1.2.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
1.2.3 ก าหนดเรื่องที่จะนิเทศตามความต้องการ/จ าเป็น เช่น การจัดท า 

 เอกสารและงานธุรการประจ าห้องเรียน การจัดห้องเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ฯลฯ 

1.2.4 ก าหนดวิธีการนิเทศ เช่น ส ารวจปัญหาและความต้องการของครูสอบถามการ
ปฏิบัติงานของครู ให้ค าปรึกษาแนะน า สังเกตการสอน ฯลฯ 

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตามข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกันกับครู ดังนี้ 
2.1 เขาเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2.2 ให้ความเป็นกันเอง เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีแก่คร ู
 



ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนร่วมกับครู 
3.2 สรุปผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า 

ขั้นที่ 4 ปรับปรุงการท างาน 
ครูน าผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มาปรับปรุงแก้ไข 

   



(ตัวอย่าง) 
แบบบันทึกการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 

ชื่อผู้รับการนิเทศ …………………….................................... (ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น/หัวหน้ากลุ่มสาระ) 
วันที่ ….…… เดือน ………..............................................................……….. พ.ศ. ............................................. 
ค าชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย   ในช่องทางขวามือตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

สภาพห้องเรียน      เกณฑ ์
5 = ดีมาก 
4 = ดี 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = แก้ไข 

1. มีปาูยนิเทศเพ่ือแสดงขา่วสารและความรู้ต่างๆ      
2. มีปาูยแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนที่เป็นปัจจุบัน      
3. มีสัญลักษณช์าติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
4. มีการแสดงผลงานนักเรียน      
5. บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้      
การบริหารจัดการห้องเรียน       
6. ใช้การเสริมแรงเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้ 
(Positive Reinforcement) 

      

7. ใช้วิธีการท างานเป็นกลุ่ม (Working In Groups)       
8. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
(Involve Everyone) 

      

ครูผูสอน       
9. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้       
10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญ       
11. ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้       
12. มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล       
13. มีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้       
14. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างท่ัวถึง       
15. แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู       
นักเรียน       
16. ตั้งใจปฏิบัตกิจกรรมการเรียนที่ได้รับมอบหมาย       
17. นักเรียนร่าเริงแจ่มใส       
18. นักเรียนกระตือรือร้นและกล้าซักถามครู       
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

19. นักเรียนมีระเบียบวินัย       
20. นักเรียนแต่งกายสะอาดถูกต้องตามระเบียบ       

รวม       
เฉลี่ย   



 
 
ข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ..................................................................ผู้นิเทศ  
        (..............................................................)  

รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับการนิเทศ  
         (.............................................................)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ตัวอย่าง) 

 
แบบบันทึกการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 

 
โรงเรียน ................................................. อ าเภอ ................................. จังหวดั ............................................ 
ชื่อผู้รับการนิเทศ ..............................………….............. (ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น/หัวหน้ากลุ่มสาระ)  
ชั้น ................. 

วัน เดือน ปี 
 

วิเคราะห์ผล 
การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 

สรุปผล 
การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 

ให้ค าปรึกษาแนะน า 

 
 
 
 

   

 
ลงชือ..................................................................ผู้ นิเทศ 
       (.......................................... .......................) 

รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้ รับการนิเทศ 
         (.................................................................)  

 



1.2 การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
การสังเกตการสอน หมายถึง การจัดให้บุคคลหนึ่ง (ผู้นิเทศ) ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ

เรียนรู้มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู (ผู้รับการนิเทศ) ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ จากการสังเกต
การสอนของผู้นิเทศ ขั้นตอนการสังเกตการสอน มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 สร้างความสัมพันธระหว่างครูกับผู้นิเทศ มีข้ันตอนดังนี้ 
1.1 ปฏิบัติตนให้เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพกับครู 
1.2 เป็นเพื่อนร่วมงานกับครู 
1.3 ให้ข้อมูลต่างๆ แก่คร ู
1.4 แก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ของคร ู
1.5 รับฟงัข้อแนะน าต่างๆ ของคร ู
1.6 ให้ความสนใจต่อครูในการปฏิบัติงาน 
1.7 ให้ความจริงใจต่อครูทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
1.8 ให้เกียรติและยกย่องครูด้วยความจริงใจ 
1.9 หาทางสร้างความก้าวหน้าใหแ้ก่ครูอยู่เสมอ 
1.10 ให้ความรู้และสนับสนุนการท างานของครู 

ขั้นที่ 2 ปรึกษาหารอืและการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ มีข้ันตอนดังนี ้
2.1 ปรึกษาหารือกับครูในเรื่องการจัดการเรียนรู้ 
2.2 วางแผนการสังเกตการจัดการเรียนรู้รว่มกัน 
2.3 สร้างข้อตกลงในการสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
2.4 พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้รว่มกัน 

ขั้นที่ 3 การสังเกตการสอน มีข้ันตอนดังนี้ 
3.1 ผู้นิเทศเขา้ไปสังเกตการสอน โดยอาจนั่งเงียบๆ ร่วมกับนักเรียน 
3.2 ขณะสังเกตการสอน ผู้นิเทศตอ้งบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้และบรรยากาศ 

ในห้องเรียนอย่างละเอียด 
3.3 บันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู (อาจใช้เทปบันทึกเสียง) 
3.4 ต้องสังเกตการจัดการเรียนรู้จนจบการสอนในแต่ละครั้ง 

ขั้นที่ 4 วิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้รว่มกัน มีข้ันตอนดังนี้ 
4.1 ครูกับผู้นิเทศร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4.2 น าขอ้มูลจากการบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้มาพิจารณาร่วมกัน 
4.3 พิจารณาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ว่ามีจุดเด่น หรือ จุดด้อยอย่างไร 

พฤติกรรมใดเป็นปญัหา 
4.4 ครูกับผู้นิเทศร่วมกันหาทางปรับปรุง หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น 

ขั้นที่ 5 ปรับปรุงการสอน มีข้ันตอนดังนี้ 
5.1 ครูจะตอ้งยอมรับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของตน 
5.2 น าผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมทั้งทางด้านดีและไม่ดีมาเป็นข้อมูลประกอบการเตรียม

แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งตอไป 
5.3 ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 



(ตัวอย่าง) 
แบบบันทึกการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

ชื่อผู้สอน ................................... .......................... วชิา .............................................. ระดับชั้น ................... 
ชื่อผู้นิเทศ................................................. ................................ต าแหน่ง ........................................................ 
ครั้งที่นิเทศ ....................................................วัน/เดือน/พ.ศ. .................. .................................................... 
คําชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย     ในช่องทางขวามือตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
เกณฑ์  5 = ดีมาก  4 = ดี 3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = แก้ไข 

รายการประเมิน 
 

ระดับการปฏิบัติ ข้อค้นพบและ 
ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม (ข้ันน า) 
     1.1 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่กระตุ้นสมองโดยใช้
เวลาเหมาะสม (ไม่ยาวเกินไป) และน่าสนใจ 

      

2. ขั้นสอน 
    2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับการท างาน
ของสมอง 
    2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้สะท้อนมาตรฐานตัวชี้วัด
ของหลักสูตร 
    2.3 มีล าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก 
    2.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ 
เรียนการสอน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
    2.5 มีการใช้ ค าถามส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูง
แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
    2.6 มีการใช้สื่ออุปกรณก์ารเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมกับมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร 

      

    2.7 มีการใช้ค าพูดเชิงบวกเสริมแรงสร้างความ
ภาคภูมิใจและความม่ันใจแก่ผู้เรียน 
    2.8 มีความแม่นย าในเนื้อหา 

      

 
รายการประเมิน 

 
ระดับการปฏิบัติ ข้อคนพบและ 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
    2.9 เอาใจใส่และช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม 
    2.10 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ 
    2.11 สร้างวินัยในชั้นเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
    2.12 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบถ้วนตามแผน 

      

3. ขั้นสรุป 
      3.1 มีการทบทวนและสรุปความรู้หรือทักษะที่สอน
เพ่ือให้ผู้เรียนเขา้ใจและแม่นย าในสิ่งที่เรียนรู้มากข้ึนโดยให้ผู้
เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
      3.2 มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง

      



หลากหลายและเหมาะสม 
4. ด้านบุคลิกภาพ 
    4.1 เสียงดังชัดเจน 
    4.2 ใช้ภาษาถูกตอ้ง 
    4.3 วางตนเหมาะสมกับความเป็นครู 
    4.4 ควบคุมอารมณ ์
    4.5 แตง่กายสุภาพ 

      

รวม       
เฉลี่ย   

 
ผู้นิเทศใหข้้อมูลย้อนกลับเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. จุดเด่นของการสอนในคาบนี้ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. สิ่งทีควรปรับปรุง/ พัฒนาต่อยอด 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
3. ความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศต่อการจัดการเรียนรู้ของตน 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

    ลงชื่อ ........................................................ ผู้รับการนิเทศ  
(........................................... .......) 

    ลงชื่อ ........................................................ ผู้นิเทศ  
(................................................)  
 

หมายเหตุ ให้โรงเรียนศึกษาสภาพและบริบทของโรงเรียนจัดท าเกณฑ์ระดับคุณภาพที่เหมาะสม 
 



(ตัวอย่าง) 
แบบสังเกตการสอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
    1.  ผู้สอนชื่อ.....................................................นามสกุล.......................................................... ........ 
    2.  โรงเรียน.............................................................................. ......................................................... 
          สังกัด....................................................................................................................... ..................... 
     3.  วุฒิการศึกษา…………………….………………………………......................................... 
     4.  จ านวนนักเรียนที่มาเรียน...................คน มีนักเรียนหญิง...................คน ชาย...................คน  
          มีนักเรียนสัญชาติไทย...................คน นักเรียนสัญชาติอ่ืน...................คน 
          มีนักเรียนพิเศษ (เช่น LD, ออทิสติก)...................คน 
     5.  วันที่สังเกตการสอน….......เดือน.........................พ.ศ. ..............เวลา...........น. ถึง เวลา...........น.  
     6.  เรื่องทีสังเกตการสอน……………………..............................………………ชั้น……..........…. 
              เรื่องนี้ใช้เวลาสอนทั้งหมด..................ชั่วโมง  ครั้งนี้เป็นการสอนชั่วโมงท่ี................................  
     7.  แผนผังการจัดห้องเรียน 
 



ตอนที่ 2 บันทึกการสังเกตสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
               ให้ผู้ สังเกตการสอนบันทึกสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เกิด ขึ้นขณะที่ครูด าเนินการสอน
ตามความเป็นจริง ตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินในตอนที่ 3 – 5 
 

เวลา สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  (ประเด็นที่จะบันทึก น่าจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้ การน าเข้าสู่บทเรียน การจัด กิจกรรม

การเรียนรู้ เนื้อหา บรรยากาศการเรียนรู้ การมอบหมายงาน การใช้สื่อในการจัด     
การเรียนรู้การวัดและประเมินผล สรุปองค์ความรู้และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อ่ืนๆ) 
…………………………………………………………………………………………................................. 

 
ตอนที่ 3 – 5 ให้ผู้สังเกตเลือกระดับคะแนนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ปรากฏ และระบุเหตุผลประกอบ 
โดยมีเกณฑ์ในการเลือกระดับ ดังนี้ 
                  ระดับ 0 หมายถึง พฤติกรรมไม่ปรากฏ 
                  ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมปรากฏบ้าง หรือปรากฏไม่ชัดเจน 
                  ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมปรากฏบ่อย หรือปรากฏชัดเจน 
ตอนที ่3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที ่ รายการ ระดับพฤติกรรม 
0 1 2 

1) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนค านึงถึงความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
........................................................................................................................ 

   

2) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
........................................................................................................................ 

   

3) 
ผู้เรียนได้ส ารวจตรวจสอบ (สังเกต ทดลอง สืบค้น ฯลฯ) เพ่ือน าไปสู่องค ์
ความรู้ 
........................................................................................................................ 

   

4) 
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการที่หลากหลาย นอกเหนือจากที่ครูก าหนดให้            
ในการหาค าตอบ 
........................................................................................................................ 

   

5) 
มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
........................................................................................................................  

   

 

 
ตอนที ่4 เนื้อหา 
4.1 ความรู้เชิงเนื้อหา 

ที ่ รายการ ระดับพฤติกรรม 
0 1 2 

6) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแนวคิดหลัก (concept) ของเรื่องนั้นๆ 
........................................................................................................................ 

   



7) 
ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี 
........................................................................................................................ 

   

8) 
ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุปแนวคิดหลักได้ 
........................................................................................................................ 

   

9) 
ผู้สอนบูรณาการเนื้อหาสาระท่ีสอน กับเนื้อหาสาระอ่ืนในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระ หรือกับสถานการณ์จริง 
........................................................................................................................ 

   

 

4.2 ความรู้เชิงกระบวนการ 
ที ่ รายการ ระดับพฤติกรรม 

0 1 2 

10) 
ผู้เรียนมีการคาดคะเน ตั้งสมมติฐาน (ถ้ามี) และออกแบบวิธีการส ารวจ 
ตรวจสอบ 
........................................................................................................................ 

   

11) 
ผู้เรียนมีการปรึกษาหารือ คิดวิเคราะห์ และตรวจสอบการท างาน 
ในแต่ละข้ันตอนของกิจกรรม 
........................................................................................................................ 

   

12) 
ผู้เรียนน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ภาพวาด แผนภูม ิตาราง 
แบบจ าลอง การเขียนบรรยาย ฯลฯ 
........................................................................................................................ 

   

13) 
ผู้เรียนมีการแปลผลจากข้อมูลหรือหลักฐานที่มีอยู่ด้วยตนเอง 
........................................................................................................................ 

   

14) 
ผู้เรียนมีการสะท้อนความคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของตนเอง 
........................................................................................................................ 

   

 
15) 

ผู้เรียนใช้ความรู้ในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
........................................................................................................................ 

   

 
ตอนที ่5 บรรยากาศในชั้นเรียน 
               5.1 ลักษณะการสื่อสาร 

ที ่ รายการ ระดับพฤติกรรม 
0 1 2 

16) ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลาย...........................    
17) ผู้เรียนตั้งค าถามและมีข้อสังเกตระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้...............    
18) ผู้สอนให้ความส าคัญกับค าถามและข้อสังเกตของผู้เรียน...............................    
19) บรรยากาศในชั้นเรียน มีการยอมรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วยกัน..    
20) ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้..................    

 
 
 



5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
ที ่ รายการ ระดับพฤติกรรม 

0 1 2 
21) ผู้สอนมีความอดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน............................    
22) ผู้สอนมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ 

ส ารวจตรวจสอบได้ดีข้ึน....................................................................... 
   

23) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ฟังและยอมรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้เรียน...................................................................... 

   

 
ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนนี้ (ถ้าม)ี 
................................................................................................................................................................... 
 
ผู้สังเกตการสอน.............................................………..วันที่…….…......................................................... 
 
 
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา 
 
................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ..................................................................ผู้รับการนิเทศ 
                                                  (.................................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
 

เครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
การนิเทศการเรียนการสอนของครู...........................................................โรงเรียน......................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................ชั้น..............ครั้งที.่......วันที่.......เดือน...............พ.ศ............... 
คําชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย   ในช่องอันดับคุณภาพตามความเป็นจริง ดังนี้ 
           เกณฑ์ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.1 มีองค์ประกอบในแผนครบและเขียนได้สอดคล้องเหมาะสม 
   1.2 สื่อสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรม 
   1.3 ประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   1.4 ล าดับขั้นตอนของกิจกรรมเหมาะสม 
   1.5 แผนการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน 

     ให้โรงเรียน
ศึกษาสภาพ
และบริบท
ของโรงเรียน
จัดท าเกณฑ์
ระดับ
คุณภาพที่
เหมาะสม 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.1 วิธีการน าเข้าสู่บทเรียน เร้าใจ/น าให้คิด/อยากรู้อยากเรียน 
   2.2 ครูตั้งใจสอนและเตรียมการสอนเป็นอย่างดี 
   2.3 จัดกิจกรรมตามล าดับในแผนการจัดการเรียนรู้ 
   2.4 ใช้เทคนิคการสอนเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรม และมีการสอดแทรกคุณธรรม 
   2.5 ครูและนักเรียนใช้สื่อร่วมกัน 
   2.6 มีการซักถามและสนทนาซึ่งกันและกันระหว่างครูและ
นักเรียน 
   2.7 ให้ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างท่ัวถึง 
   2.8 ครูเสริมแรงได้ดีและเหมาะสม 
   2.9 บรรยากาศการเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง 
   2.10 นักเรียนกล้าแสดงออกไม่เครียด 
   2.11 นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นประชาธิปไตยเช่น รู้จักหน้าที่ 
ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อ่ืนเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี   

     



 
 
ข้อคิ
ด
และ
ข้ อ เ
สนอ
แนะ
ของ
ผู้
นิ เท

ศ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ..................................................................ผู้นิเทศ 
         (.................................................................)  

 
รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับการนิเทศ 
         (...................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

  2.12 นักเรยีนมีความกระตือรือร้นท างาน
อย่างตั้งใจและเรียบร้อย 
   2.13 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
   2.14 ครูให้งานและการบ้านเหมาะสม 
   2.15 ครูเข้าออกตรงเวลาและไม่ละทิ้งห้อง         
ขณะชั่วโมงสอน 

     ให้โรงเรียนศึกษาสภาพ
และบริบทของโรงเรียน
จัดท าเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่เหมาะสม 

ความคิดเห็นโดยรวมของครูผู้นิเทศ       



 
1.3 การนิเทศ ติดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

แบบสอบถาม 
การประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียน...........................................อําเภอ................................จังหวัด........................ 
โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
...............................................................................................  

ตอนที่ 1    ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ           ชาย      หญิง 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก อ่ืนๆ โปรดระบุ............... 
3. ต าแหน่ง     ครูผู้สอน   ผู้บริหารสถานศึกษา   ศึกษานิเทศน์ 
4. ประสบการณ์ในต าแหน่ง  1-5 ปี   6-10 ปี   11-15 ปี   16-20 ปี   มากกว่า 20 ปี 

 

ตอนที่ 2   ข้อมูลการประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
คําชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมิน  
 ระดับคะแนน    3   หมายถึง    ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม  ทุกรายการ 

            2   หมายถึง    มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุงแก้ไข 
                         1    หมายถึง   ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไข  
                                               หรือเพ่ิมเติม 
ข้อ
ที ่

 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง/แก้ไข 3 2 1 

1 หลักสูตรสถานศึกษา     
 1.1มีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่  

1.1.1ส่วนนํา ประกอบด้วย 4 หัวข้อ  
      1)ความน า      
      2)วิสัยทัศน์      
      3)สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
      4)คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.1.2โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
        2.1โครงสร้างเวลาเรียน 
        2.2โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

    

 
 
 
 
 



 
 
ข้อที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุง/แก้ไข 3 2 1 
1 หลักสูตรสถานศึกษา     

 1.1.3คําอธิบายรายวิชา 
1.1.4เกณฑ์การจบการศึกษา 

    

 1.2โครงสร้างเวลาเรียน ระบุเวลาเรียนของรายวิชา
พ้ืนฐาน เพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ถูกต้อง 
ชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

    

 1.3โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ระบุรายวิชาพ้ืนฐานเพิ่มเติม
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งเวลาเรียน และหรือหน่วยกิต 
ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน ทั้งเวลาเรียน/หน่วยกิต 

    

 1.4คําอธิบายรายวิชา ระบุตามแบบฟอร์มที่ก าหนดได้
ถูกต้อง เขียนเป็นความเรียงโดยระบุองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะ/เจตคติ มีรหัสตัวชี้วัด ใน
รายวิชาพ้ืนฐานและจ านวนรวม 

    

 1.5คําอธิบายรายวิชา มีรหัสตัวชีวัด ในรายวิชาพ้ืนฐาน
และจ านวนรวมของตัวชี้วัด ในรายวิชาเพ่ิมเติมระบุผลการ
เรียนรู้และจ านวนรวมของผลการเรียนรู้ 

    

 1.6  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่  
       1)  กิจกรรมแนะแนว 
       2)  กิจกรรมนักเรียน เช่น  
          2.1)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร 
          2.2)  กิจกรรมชุมนุม 
      3)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

    

 1.7  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเวลาได้สอดคล้องกับ
โครงสร้างเวลาที่หลักสูตรแกนกลาง ฯ ก าหนด 

    

 1.8  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางการจัดกิจกรรมและ
แนวทางการประเมินที่ชัดเจน 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุง/แก้ไข 3 2 1 
 1.9  เกณฑ์การจบการศึกษา มีการระบุเวลา/หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ตามเกณฑ์การจบ
หลักสูตรและสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 

    

 1.10  เกณฑ์การจบการศึกษา มีการระบุเกณฑ์การ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนไว้อย่างชัดเจน 

    

 1.11  เกณฑ์การจบการศึกษา มีการระบุเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 

    

 1.12  เกณฑ์การจบการศึกษา มีการระบุเกณฑ์การผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน 

    

2 การจัดทําโครงสร้างรายวิชา (course  Outline) มี
องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน ได้แก่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลาและคะแนน 

    

3 การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
    3.1 หน่วยการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน 
ได้แก่มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ สาระการ
เรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรม
การเรียนรู้ เวลาเรียน 

    

    3.2 แต่ละองค์ประกอบมีความเหมาะสมตามประเด็นมี
การก าหนดเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

        3.3 ให้นักเรียนท าชิ้นงาน/ภาระงานที่สะท้อนว่า
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

       3.4 กิจกรรมการเรียนรู้ น าพาให้ผู้เรียนสามารถท า
ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดได้และเกิดคุณภาพ 

    

       3.5 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุง/แก้ไข 3 2 1 
4 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบถ้วน 
ถูกต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม
กับวัย เวลา และบริบทของสถานศึกษา 

    

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
น าให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด บรรลุมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด ชว่ยให้นักเรียนสามารถสรุปความรู้ สร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง กิจกรรมมีความหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วม 
เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง มีเทคนิคกระตุ้นให้นักเรียนเกิด         
การเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิด 

    

6 การใช้สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  มีสื่อหลากหลาย สอดคล้อง
กับบทเรียน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

    

7 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้น
การประเมินสภาพจริง มีเกณฑ์วัดผลสอดคล้องกับภาระ
งาน/ชิ้นงานและตัวชี้วัด 

    

8 ระเบียบการวัดและประเมินผล   มีองค์ประกอบ
ครอบคลุมครบถ้วน 

    

9 การวิจัยในชั้นเรียน 
มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนา 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 การนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียน...........................................อ าเภอ................................จังหวัด........................  

1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การจัดการเรียนการสอนโดยให้ความส าคัญกับ 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 

1.  มีการจัดหน่วยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง 
2.  มีการประเมินผู้เรียนก่อนสอนเพื่อคัดกรองนักเรียน 
3.  มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
4.  มีการปรับเวลาการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระ ให้เหมาะสมกับนักเรียน 
5.  มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ

ระดับพัฒนาการของนักเรียน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ครูในโรงเรียนต่ า
กว่าร้อยละ 50 
ปฏิบัติได้ท้ัง 5 ข้อ 

ครูในโรงเรียนร้อย
ละ 50 - 59 ปฏิบัติ
ได้ทั้ง 5 ข้อ 

ครูในโรงเรียนร้อย
ละ 60 - 74 ปฏิบัติ
ได้ทั้ง 5 ข้อ 

 ครูในโรงเรียนร้อย
ละ 75 - 89 ปฏิบัติ
ได้ทั้ง 5 ข้อ 

ครูในโรงเรียนร้อย
ละ 90 ขึ้นไป 
ปฏิบัติได้ท้ัง 5 ข้อ 

 
2.การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาจากผลของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของแต่ละกิจกรรม ดังนี้  

1.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 2.  กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว เหตุการณ์ 
3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 4.  กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
5.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  6.  กิจกรรมประกวดในวันส าคัญ 
7.  กิจกรรมค่ายวิชาการ   8.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9.  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  10. กิจกรรมรูปแบบ  Active  Learnning 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

โรงเรียนมีกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา 
1 – 2 กิจกรรม 

โรงเรียนมีกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา 
3 – 4 กิจกรรม 

โรงเรียนมีกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา 
5 – 6 กิจกรรม 

โรงเรียนมีกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา 7 
– 8 กิจกรรม 

โรงเรียนมีกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา 
มากกว่า 8 กิจกรรม 

 
3.โรงเรียนจัดระบบการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
1.  ครูทุกคนมีและใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระหลัก 
2. ครูทุกคนมีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะการ

จัดการเรียนรู้ครบถ้วน 
3.  ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
4.  ครูทุกคนมีการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ หนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด ที่น ามาใช้ใน

โรงเรียน โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง และมีส่วนร่วมของครู 
5.  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดท าแบบฝึก และแบบทดสอบเสริม 
6.  มีการรับฟังแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
7.  มีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูที่ปฏิบัติงานในหน้าที่สอนที่ทุ่มเทให้กับนักเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 
6 ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ ครบ
ทั้ง 7  ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 
มากกว่า 7 ข้อ 

 
5.การพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
1.มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนทุกระดับ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
2.มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ตามทางมาตรการในโครงการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริม          
การวิเคราะห์ได้ 100 % 
3.มีการประเมินยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงงาน ที่ปฏิบัติ เ พ่ือสนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน และน ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ การด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
4.มีการสร้างความตระหนักให้ทุกฝุายเห็นความส าคัญของการเรียนรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือการซ่อม
เสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
5.มีข้อมูลสารสนเทศ และบันทึกผลการสอนซ่อมเสริม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

โรงเรียนปฏิบัติ
ได้ 1 ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติ
ได้ 2 ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติ
ได้ 3 ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 4  
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้  
ครบทั้ง 5 ข้อ 

 



5.การส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ 

1.มีกิจกกรรมประกวด แข่งขันทักษะวิชาการในโรงเรียน 
2.มีโครงงาน กิจกรรม สนับสนุนการด าเนินการให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วม

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับต่างๆ ตามความถนัด และความสนใจ 
3.มีการด าเนินการสอนเสริมนักเรียนนอกเวลาเรียน 
4.มีโครงการการสอนซ่อมเสริมนักเรียน 
5.มีชั่วโมงซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทางด้านการเรียนรู้ 5 กลุ่ม

สาระหลัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
โรงเรียนปฏิบัติ

ได้ 1 ข้อ 
โรงเรียนปฏิบัติ

ได้ 2 ข้อ 
โรงเรียนปฏิบัติ

ได้ 3 ข้อ 
โรงเรียนปฏิบัติ

ได้ 4  ข้อ 
โรงเรียนปฏิบัติได้   

ครบทั้ง 5 ข้อ 
 

6.การพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
1.มีแผนงาน โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
2.มีการจัดให้นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่ม

สาระหลักอย่างต่อเนื่อง 
3.มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการจัดหาหนังสือ สื่อ ICT แหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียน 

สนใจใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4.มีการจัดให้ครูทุกคนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกคนเน้นใน 5 กลุ่มสาระหลัก          

การเรียนรู้หลัก 
5.มีรายงานผลการด าเนินงานสัปดาห์/ทุกเดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 1 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 2 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 3 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 4  
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้  
ครบทั้ง 5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.การสนับสนุนให้ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
1.ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
2.ผู้ปกครองรับทราบผลการพัฒนาผู้เรียน 
3.ผู้ปกครองสนับสนุนสื่อ วัสดุ งบประมาณ ในการจัดการเรียนรู้ 
4.ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
5.ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจการบริหารจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 1 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 2 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 3 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 4  
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้  
ครบทั้ง 5 ข้อ 

 
 
8.การส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
1.มีเครื่องมือวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดครอบคลุม ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลัก 
2.มีข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างพอเพียง ผลงานเชิงประจักษ์ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลัก 
3.มีการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนด้วยวิธีต่างๆ 
  4.มีระบบข้อมูลสารสนเทศ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและน ามาใช้วางแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

5.มีการด าเนินการติดตาม นิเทศให้การสนับสนุนการด าเนินการอย่างจริงจัง สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 1 

ข้อ 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 2 

ข้อ 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 3 

ข้อ 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 4  

ข้อ 
โรงเรียนปฏิบัติได้  

ครบทั้ง 5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. การส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เต็มความสามารถ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ  โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
1.มีแหล่งเรียนรู้ให้ครู ได้ศึกษาค้นคว้าต่อเนื่อง 
2.มีวิธีการให้ครูพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3.มีวิธีการให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
4.มีวิธีการให้ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
5.ครูในโรงเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 1 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 2 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 3 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 4  
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้  
ครบทั้ง 5 ข้อ 

 
10.ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีความสามารถเต็มบทบาทหน้าที่ ผู้บริหารเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
1.ครูพึงพอใจและยอมรับการบริหารงานของผู้บริหารร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2.นักเรียนพึงพอใจและยอมรับการบริหารงานของผู้บริหารร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3.ผู้ปกครองพึงพอใจและยอมรับการบริหารงานของผู้บริหารร้อยละ 80 ขึ้นไป 
4.การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมร้อยละ 100 
5.ผู้บริหารโรงเรียนมีผลงานวิจัยและใช้ผลการวิจัยปีละ 1 เรื่องขึ้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 1 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 2 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 3 
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้ 4  
ข้อ 

โรงเรียนปฏิบัติได้  
ครบทั้ง 5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
 

แบบสอบถาม 
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นระดับสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................อ าเภอ................................จังหวัด........................  
โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
...............................................................................................  

ตอนที่ 1    ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ  
   ชาย      หญิง 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด  
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก อ่ืนๆ โปรดระบุ............................ 
3. ต าแหน่ง   
   ครูผู้สอน   ผู้บริหารสถานศึกษา   ศึกษานิเทศน์ 
4. ประสบการณ์ในต าแหน่ง   
   1-5 ปี   6-10 ปี   11-15 ปี   16-20 ปี   มากกว่า 20 ปี 
 
ตอนที่ 2   ข้อมูลการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นระดับสถานศึกษา 
ค าชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงความเป็นจริง 
ตัวอย่างเช่น 

ตัวช้ีวัด 
ผลการปฏิบัติ ข้อมูล

สนับสนุน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
มิติที่ 1 ความส าเร็จของกระบวนการน าจุดเน้นสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน 
      1.1 โรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครบถ้วนพร้อมใช้ /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นระดับสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ผลการปฏิบัติ ข้อมูล

สนับสนุน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
มิติที่ 1 ความส าเร็จของกระบวนการน าจุดเน้นสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน 
      1.1 โรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครบถ้วนพร้อมใช้    

      1.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น    

      1.3 โรงเรียนมีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก    

      1.4 โรงเรียนมีตารางเรียนที่ยึดหยุ่นตามจุดเน้น    
      1.5 โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน    

     1.6 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายตาม
จุดเน้น 

 
 

  

     1.7 ผู้เรียนได้ส ารวจ สืบค้นท าโครงงาน โครงงาน         
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
 

  

     1.8 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใจและนอกห้องเรียน    

     1.9 โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

   

     1.10 ชุมชนเข้าใจร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

   

     1.11 ชุมชนเข้าใจร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

   

    1.12 ครูมีการน าผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   

1.13 ครูมีการน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

  

1.14 โรงเรียนมีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

  

1.15 โรงเรียนมีรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 

  

1.16 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
หมายเหตุ ข้อมูลสนับสนุนได้แก่กิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลต่างที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดละข้อ 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการปฏิบัติ ข้อมูล
สนับสนุน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1.17 โรงเรียนมีวัตกรรมการบริการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น    

1.18 โรงเรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น    

1.19 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการพัฒนาการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
 

  

1.20 สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
มีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้น 

   

1.21 โรงเรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่    

1.22 โรงเรียนมีครูที่เป็นมืออาชีพ    

1.23 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้    

1.24 โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง    

1.25 สาธารณชนยอมรับและมีความพึงพอใจ    

หมายเหตุ ข้อมูลสนับสนุนได้แก่กิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลต่างที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดละข้อ 

ตัวช้ีวัด จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

ผลงานที่ได้ 
(คน) 

ข้อมูล
สนับสนุน 

มิติที่2 ความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
2.1 ระดับความส าเร็จของผู้เรียนชั้น ม. 1-3 สามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
มีทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

   

2.1.1 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 มีทักษะและแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

   

2.1.2 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1 ที่สามารถใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 

   

2.1.3 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง    
2.1.4 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1 ที่มีทักษะชีวิต    
หมายเหตุ ข้อมูลสนับสนุนได้แก่กิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลต่างที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดละข้อ 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวช้ีวัด 
จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

ผลงานที่ได้ 
(คน) 

ข้อมูล
สนับสนุน 

2.1.5 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1 ที่มีทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

   

2.1.6 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1 ที่มีคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง 

   

2.1.7 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.2 ที่มีทักษะ แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

   

2.1.8 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.2 ที่สามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

   

2.1.9 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.2 ที่มีทักษะ การคิด
ขั้นสูง 

   

2.1.10 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.2 ที่มีทักษะชีวิต    
2.1.11 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.2 ที่มีทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

   

2.1.12 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.2 ที่มีคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง 

   

2.1.13 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.3 ที่มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

   

2.1.14 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.3 ทีส่ามรถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

   

2.1.15 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.3 ที่ทักษะ  
การคิดขั้นสูง 

   

2.1.16 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.3 ที่ทักษะชีวิต    
2.1.16 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.3 ที่ทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

   

2.1.17 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.3 ที่คุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง 

   

หมายเหตุ ข้อมูลสนับสนุนได้แก่กิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลต่างที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดละข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัด 
จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

ผลงานที่ได้ 
(คน) 

ข้อมูล
สนับสนุน 

มิติที่ 2 ความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
2.2 ระดับความส าเร็จของผู้เรียนชั้น ม. 4-6      
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี         
เพ่ือการเรียนรู้มี(ภาษาอังกฤษ)ทักษะการคิดขั้นสูง  
มีทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์      
ตามช่วงวัย 

   

2.2.1 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 4ที่สามารถแสวงหา
ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 

   

2.2.2 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.4 ที่สามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

   

2.2.3 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.4 ที่มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการฟัง 

   

2.2.4 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.4 ที่มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการพูด 

   

2.2.5 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.4 ที่มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการอ่าน 

   

2.2.6 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.4 ที่มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการเขียน 

   

2.2.7 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.4 ที่มีทักษะการคิด 
ขั้นสูง 

   

2.2.8 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.4 ที่มีทักษะชีวิต    
2.2.9 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.4 ที่ที่มีทักษะ 
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

   

2.2.10 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.5 ที่มีคุณลักษณะ
มุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน 

   

 

หมายเหตุ ข้อมูลสนับสนุนได้แก่กิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลต่างที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดละข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 การนิเทศติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
แบบสอบถาม 

การประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

โรงเรียน...........................................อ าเภอ................................จังหวัด........................  
โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
............................................................................................... 

คําชี้แจง 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมและผลักดันให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ 
ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา โดยผู้เรียน
จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มศักยภาพ  ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษา  
  ในการนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เครื่องมือตรวจสอบ  ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่  1  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  
ตอนที่ 2 การตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
            ตามกฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 ตอนที่  3 มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  เกณฑ์การพิจารณา  และการประเมินมาตรฐาน  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 
การประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 
โรงเรียน...................................................................อ าเภอ................................จังหวัด........................ 
โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ                          

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
............................................................................................... 

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  
 1.  ชื่อสถานศึกษา......................................ตั้งอยู่เลขท่ี......................................................... ..................... 
       ถนน........................... .ต าบล...........................อ าเภอ...........................จังหวัด....................... ...........       
       รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์...................................โทรสาร........... ................................. 
       E-mail ............................................................................................................................. ........  
2. สังกัด   (    )  สพฐ.      (    )  สช.      (    )  กทม.     (    )  มท.     (    )  อื่นๆ 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
4. สรุปข้อมูลของสถานศึกษา  ในประเด็นต่อไปนี้ 
              4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
                    เปิดสอนตั้งแต่ระดับ................................................ถึงระดับ..... ....................................... 
                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
                      จ านวนนักเรียนทั้งหมด.........................คน   มีเด็กพิเศษ...................................คน 
                      อ่ืนๆ......................................................................................................................  
               4.2 ครูและบุคลากร 
                     การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
                       สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ครู............................................. 
               สัดส่วนของจ านวนนักเรียน :  ห้อง.......................................... 
                        มีจ านวนครูครบชั้น………..ครบชั้น………..ไม่ครบ    ในระดับชั้น....................... 
                        ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย...................ชัว่โมง/ สัปดาห์ 
                        อ่ืนๆ......................................................................................................................  
              4.3  ทรัพยากรและงบประมาณ 
                         เงินงบประมาณที่ใช้  ปี…………….  เป็นเงิน......................................บาท 
               -  เป็นเงินงบประมาณ........................................................................บาท  
               - เงินนอกงบประมาณ........................................................................บาท 
                 ร้อยละของงบเงินเดือนต่องบประมาณที่ได้รับ............................... .บาท 
                 ร้อยละของรายจ่ายต่อรายรับโดยเฉลี่ยของสถานศึกษา...................บาท/ปีการศึกษา 
                         อ่ืนๆ...................................................................................................................  



 
              4.4  ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน(ระบุลักษณะเด่นของชุมชน ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นที่เด่นที่สุดพร้อมระบุองค์ความรู้ของภูมิปัญญาที่เด่น  รวมทั้ง ระบุจ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ใช้บ่อย  
ให้บอกสถิติการใช้ด้วย ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เด่นที่สุด) 
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. ...........................  
             4.5 เกียรติยศ ชื่อเสียง  และผลงาน / โครงการดีเด่นของสถานศึกษา(ระบุผลงานที่เด่นที่สุดของ
สถานศึกษา  และชื่อเสียงที่สถานศึกษาภูมิใจที่สุด) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ...........................  
   4.6 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (เขียนเปูาหมาย  วิธีด าเนินการและตัวบ่งชี้  
ความส าเร็จ โดยสรุป) 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................  
 4.7 การบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(สรุปมาตรฐานที่บรรลุ 
เปูาหมายตาม แผนของสถานศึกษา) 
............................................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. ........................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 เครื่องมือตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

กรอบการ
ดําเนินงาน 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 

1.การ
ก าหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 1.มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
ก าหนด/จัดท าเอกสารมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
          2. มาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาได้รับความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.มีการประกาศมาตรฐาน     
การศึกษาของสถานศึกษาให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

4.มีการน ามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาไปใช้เป็น แนวทาง
จัดท าแผนของสถานศึกษา 

5.มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสอดคล้องและครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 
1)มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 2)อัตลักณ์/เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
3)มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
4)สาระการเรียนรู้และกระบวน การ 
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5)ศักยภาพผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

       ระดับ 5 ดีมาก 
     มีการด าเนินงานตามประเด็น การ
ตรวจสอบข้อ 1-4และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาสอดคล้องและครอบคลุม
ประเด็นตามข้อ 5ทุกประการ 

  ระดับ4 ดี 
     มีการด าเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจสอบข้อ 1-4และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาสอดคล้องและครอบคลุม
ประเด็นตามข้อ 5  จํานวน 3รายการ 
       ระดับ 3 พอใช้ 

มีการด าเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจสอบข้อ 1-4และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาสอดคล้องและครอบคลุม
ประเด็นตามข้อ 5  จํานวน 2 รายการ 
      ระดับ 1ควรปรับปรุง 

มีการด าเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจสอบข้อ 1-4และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาสอดคล้องและครอบคลุม
ประเด็นตามข้อ 5  

จํานวน 2 รายการ 
     ระดับ 1 ต้องปรับปรุง 

มีการด าเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจสอบข้อ 1-4 และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องและ
ครอบคลุมประเด็นตามข้อ 5  จํานวน 1 
รายการ 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
                   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           แนวทางการน ามาตรฐาน  สู่การปฏิบัติ 
           บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          อ่ืนๆ................... ระบุ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. ................................. 



 

กรอบการดําเนินงาน ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

2.การจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

        1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การ จัดท าแผนฯ 
        2.มีการรวบรวมผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปี(SAR)ผลการ
ประเมินคุณภาพภาย นอกของ  สมศ. 
และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานไว้อ้างอิงในการจัดท าแผน 
        3.มีการศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการที่จ าเป็นของ สถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
        4.มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาหมาย และความส าเร็จของการ
พัฒนาไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
       5.มีการก าหนดวิธีด าเนินงานที่มี
หลักวิชา ผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุม
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 
       6. มีการก าหนดแหล่งวิทยาการ
ภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
       7. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ให้
บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียน 
รับผิดชอบและด าเนินงานตามที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        

       ระดับ 5 ดีมาก 
มีการด าเนินงานตามประเด็น   
การตรวจสอบจ านวน 9-10 ข้อ 
       ระดับ 4 ด ี
   มีการด าเนินงานตามประเด็น 
การตรวจสอบ จ านวน 7-8 ข้อ 
       ระดับ 3 พอใช้ 
    มีการด าเนินงานตามประเด็น 
การตรวจสอบ จ านวน 5-6 ข้อ 
      ระดับ 2 ควรปรับปรุง 
     มีการด าเนินงานตามประเด็น 
การตรวจสอบ จ านวน 3-4 ข้อ 
      ระดับ 1 ต้องปรับปรุง 
     มีการด าเนินงานตามประเด็น 
การตรวจสอบ จ านวน 1-2 ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 



กรอบการดําเนินงาน ประเด็นการตรวจสอบ 
เกณฑ์การประเมิน/ระดับ

คุณภาพ 
         8.มีการก าหนดบทบาท

หน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วม
ของบิดา มารดา ผู้ปกครองและ
องค์กรชุมชน 
        9.มีการก าหนดการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        10.มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
 

 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
          แผนกลยุทธ์สถานศึกษา/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          แผนปฏิบัติการประจ าปี 
          รายงานประจ าปี (SAR) 
          บันทึกการประชุม 
          ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
         อ่ืนๆ.......................(ระบุ) 
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
........................................................................... 

  

 

 

 

 



 

กรอบการดําเนินงาน ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
3.จัดระบบบริหาร
สารสนเทศ 

1.จัดโครงสร้างงานบริหารภายใน 
สถานศึกษาที่ครอบคลุม  ภารกิจของ
สถานศึกษา 

2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3. ใช้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน 

4.มีการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

5. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ 

6.การปรับปรุงและพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 

7. จัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตาม
ภารกิจของสถานศึกษา 

8.มีการจัดท าเอกสารสารสนเทศ
ประจ าปีของสถานศึกษา 

9. ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

       ระดับ 5 ดีมาก 
มีการด าเนินงานตามประเด็น   
การตรวจสอบจ านวน 8-9 ข้อ 
       ระดับ 4 ด ี
มีการด าเนินงานตามประเด็น       
การตรวจสอบ จ านวน 6-7 ข้อ 
        ระดับ 3 พอใช้ 
    มีการด าเนินงานตามประเด็น 
การตรวจสอบ จ านวน 4-5 ข้อ 
        ระดับ 2 ควรปรับปรุง 
     มีการด าเนินงานตามประเด็น 
การตรวจสอบ จ านวน 2-3 ข้อ 
        ระดับ 1 ต้องปรับปรุง 
      มีการด าเนินงานตามประเด็น 
การตรวจสอบ จ านวน 1ข้อ 
 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
 แผนภูมิการจัดองค์กร                                              บันทึกการประชุม 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ                                         แผนกลยุทธ์/ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา                              แผนปฏิบัติการประจ าปี                                                      
แผนนิเทศภายในรายงานประจ าปี (SAR)                          อ่ืนๆ.......(ระบุ) 
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................ 

. 

 

 

 



 

กรอบการดําเนินงาน ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ 
ระดับคุณภาพ 

4.การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

     1.มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ   
แผนฯ ก่อนการด าเนินงาน 

     2. มีการก าหนดปฎิทินการปฏิบัติและ 
การรายงานผลที่ชัดเจน 

    - 3.มีการน าเสนอรายละเอียดของ
กิจกรรม/ โครงการ ให้ผู้บริหารอนุมัติ
ก่อนด าเนินการทุกครั้ง 

      4.มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
คณะท างาน/คณะกรรมการในการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

      5.กิจกรรม/โครงการมีการด าเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วมของครู กรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน 

      6. การด าเนินกิจกรรม/โครงการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

     7.มีการด าเนินโครงการได้ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

      8.มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการไว้เป็น
ระบบ สะดวกต่อการค้นหาและใช้
ประโยชน์ 

      9.มีการรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการต่อผู้บริหาร
โรงเรียนทุกโครงการ 

     10.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

     ระดับ 5 ดีมาก 
มีการด าเนินงาน        
ตามประเด็น         
การตรวจสอบ       
จ านวน 10-12 ข้อ 

     ระดับ 4 ด ี
      มีการด าเนินงาน        

ตามประเด็น การ
ตรวจสอบ             
จ านวน 7-9 ข้อ 

      ระดับ 3 พอใช้ 
    มีการด าเนินงานตาม

ประเด็น การตรวจสอบ 
จ านวน 5-6 ข้อ 

      ระดับ 2 ควรปรับปรุง 
     มีการด าเนินงานตาม

ประเด็น การตรวจสอบ 
จ านวน 3-4 ข้อ 

      ระดับ 1 ต้องปรับปรุง 
     มีการด าเนินงานตาม

ประเด็น การตรวจสอบ 
จ านวน 1-2ข้อ 

 

 

 

 

 



 

 

กรอบการด าเนินงาน ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

        11. มีการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับเปูาหมาย
และตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนฯ 

     12.ใช้ผลการประเมิน
โครงการเป็นข้อมูลใน 
การปรับปรุง แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
      บันทึกการประชุม 
      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
      ปฎิทินการปฏิบัติงาน 
      บันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน 
      รายงานโครงการ 
      บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์  ฯลฯ 
      อ่ืนๆ...............(ระบุ) 
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
......................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................  

 

 

 

 



 

กรอบการดําเนินงาน ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับ
คุณภาพ 

5.จัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

    1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและ    
ก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 

    2.จัดท า/มีเครื่องมือการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับขอบข่าย
การติดตามตรวจสอบ 

    3. มีการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดภาค
เรียนทุกภาคเรียน 

     4. น าผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

    5. น าผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการ
จัดท ารายงานประจ าปี(SAR) 

    6.กรอบ/ ขอบข่ายการติดตาม
ตรวจสอบครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี้ 

     1) สภาพการด าเนินงาน 
     2) การใช้จ่ายงบประมาณและ

ทรัพยากร 
     3) ผลการด าเนินงาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
     4)ผลการด าเนินงานเทียบกับ

เปูาหมาย 
     5) ปัญหา / อุปสรรคและแนว

ทางแก้ไข 

    ระดับ 5 ดีมาก 
    มีการด าเนินงานตามประเด็น    

การตรวจสอบข้อ 1-5และ
ก าหนด กรอบ/ขอบข่าย 
การติดตามตรวจสอบ
ครอบคลุม ข้อ 6 ทุกรายการ 

    ระดับ 4 ดี 
    มีการด าเนินงานตามประเด็น    

การตรวจสอบข้อ 1-5และ
ก าหนด กรอบ/ขอบข่าย 
การติดตามตรวจสอบ
ครอบคลุม ข้อ 5รายการ
ระดับ 3 พอใช้ 

    มีการด าเนินงานตามประเด็น    
การตรวจสอบข้อ 1-5และ
ก าหนด กรอบ/ขอบข่าย 
การติดตามตรวจสอบ
ครอบคลุม ข้อ 3-4รายการ 

    ระดับ 2 ควรปรับปรุง 
    มีการด าเนินงานตามประเด็น    

การตรวจสอบข้อ 1-5และ
ก าหนด กรอบ/ขอบข่าย 
การติดตามตรวจสอบ
ครอบคลุม     ข้อ 2 
รายการ 

      ระดับ 1ต้องปรับปรุง 
 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 

     บันทึกการประชุม                             ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     เครื่องมือติดตามตรวจสอบฯ                สรุปผลการปฏิบัติงาน 
     รายงานโครงการ                              บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์  ฯลฯ 
     อ่ืนๆ...............(ระบุ) 
............................................................................................................................. ........................................
......................................................................................... ............................................................................ 



กรอบการดําเนินงาน ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/         
ระดับคุณภาพ 

6.จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
2.มีการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ฯลฯ 
3. ก าหนดแนวทาง/กระบวนการที่
ชัดเจน 
4.มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุก
มาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ 
5. ด าเนินการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
6. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมิน
รายมาตรฐาน/รายตัวบ่งชี้ 
7.น าผลการประเมินคุณภาพภายใน
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
8.น าผลการประเมินคุณภาพภายใน
เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงาประจ าปี
(SAR) 

     ระดับ 5 ดีมาก 
มีการด าเนินงาน               
ตามประเด็น   การ
ตรวจสอบจ านวน 8 ข้อ 

     ระดับ 4 ดี 
      มีการด าเนินงานตาม

ประเด็น การตรวจสอบ 
จ านวน 6-7 ข้อ 

      ระดับ 3 พอใช้ 
    มีการด าเนินงานตาม

ประเด็น การตรวจสอบ 
จ านวน 4-5 ข้อ 

      ระดับ 2 ควรปรับปรุง 
     มีการด าเนินงานตาม

ประเด็น การตรวจสอบ 
จ านวน 2-3 ข้อ 

      ระดับ 1 ต้องปรับปรุง 
     มีการด าเนินงานตาม

ประเด็น การตรวจสอบ 
จ านวน 1 ข้อ 

 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 

         ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ                                บันทึกการประชุม    
         แผนงานประเมินคุณภาพภายใน                          เครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน       
         ปฏิทินการด าเนินงาน                                        อ่ืนๆ(ระบุ)         
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .........................  

 

 

 

 



 

กรอบการดําเนินงาน ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/          
ระดับคุณภาพ 

7.จัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

    1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  และ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ขัดเจน 

    2.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมทุก
รายการ ทุกด้าน และทุกมาตรฐาน 

     3. เขียนรายงานที่สะท้อนสภาพการ
ด าเนินงานตามสาระส าคัญที่เชื่อมโยง 
กับการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในรอบปีการศึกษาหรือ
ตามแบบฟอร์มของต้นสังกัด 

     4.มีการน าเสนอรายงานต่อกรรมการ
สถานศึกษาฯ รานงานต่อต้นสังกัด
และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

    5.ติดตามและรับข้อมูลย้อนกลับโดย
สอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจ 
และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปจัดท า แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 

     ระดับ 5 ดีมาก 
มีการด าเนินงานตาม
ประเด็น การตรวจสอบ
จ านวน 5 ข้อ 

     ระดับ 4 ดี 
      มีการด าเนินงานตาม

ประเด็น การตรวจสอบ 
จ านวน 4 ข้อ 

      ระดับ 3 พอใช้ 
    มีการด าเนินงานตาม

ประเด็น การตรวจสอบ 
จ านวน 3 ข้อ 

      ระดับ 2 ควรปรับปรุง 
     มีการด าเนินงานตาม

ประเด็น การตรวจสอบ 
จ านวน 2 ข้อ 

      ระดับ 1 ต้องปรับปรุง 
     มีการด าเนินงานตาม

ประเด็น การตรวจสอบ 
จ านวน 1 ข้อ 

 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
     ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ                              บันทึกการประชุม    
     รายงานประจ าปี(SAR)                                    อ่ืนๆ(ระบุ)      

 

 

 

 

 

 

 



   

กรอบการดําเนินงาน ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/                   
ระดับคุณภาพ 

8.จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

1. มีการด าเนินการตามกรอบ
ด าเนินงานในภารกิจข้อ 1-
7 ครบถ้วนทุกรายการ 

2. มีการด าเนินการตามกรอบ
ด าเนินงานในภารกิจข้อ 1-
7 เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 

3. มีการศึกษารูปแบบ 
เทคนิค วิธีการประกัน
คุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องโดย 
1) วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
2) น าผลการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมไปใช้
ในการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

3) มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

     ระดับ 5 ดีมาก 
     มีการด าเนินงานตามประเด็น            

การตรวจสอบข้อ 1และ 2 พร้อมทั้ง
ศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตามข้อ 3
ครบทุกรายการ 

    ระดับ 4 ดี 
มีการด าเนินงานตามประเด็น          
การตรวจสอบข้อ 1และ 2 พร้อมทั้ง
ศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตามข้อ 3
จ านวน 2 รายการ 

    ระดับ 3 พอใช้ 
มีการด าเนินงานตามประเด็น          
การตรวจสอบข้อ 1และ 2 พร้อมทั้ง
ศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตามข้อ 3
จ านวน 1 รายการ 
ระดับ 2 ควรปรับปรุง 

     มีการด าเนินงานตามประเด็น         
การตรวจสอบข้อ 1และ 2  

    ระดับ 1 ควรปรับปรุง 
     มีการด าเนินงานตามประเด็น 
     การตรวจสอบข้อ 1 

 
 เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
          รายงานวิจัย          
          รายงานประจ าปี(SAR)                            
          อ่ืนๆ(ระบุ)   ..................................... 
 
 
 
 



1.6  การนิเทศติดตามการสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
 

แบบสอบถาม 
 แนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
วิถีพุทธโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาและ      โครงการโรงเรียน

ประชารัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
........................................................ 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมของผู้บริหารและครูผู้สอน ในโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างมาก กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยตัวของท่านเอง 
ให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพ่ือผลในเชิงวิชาการ 

2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม 
ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
     ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอเกี่ยวกับ การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
3. ผู้วิจัยจะใช้ค าตอบของท่านเพ่ือการวิจัยเท่านั้น และจะเสนอข้อมูลของการวิจัย ในภาพรวม มิได้
แจกแจงข้อมูลเป็นรายบุคคล จึงไม่กระทบกระเทือนต่อตัวท่าน แต่กลับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
วางแผนการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

 ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่อง (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
 1. เพศ 

  (  )  ชาย 
  (  )  หญิง 
 
2. อายุ  (  )  20 – 30 ปี 
  (  )  31 – 40 ปี 
  (  )  41 – 50 ปี 
  (  )  มากกว่า 50 ปี  
 
3. วุฒิทางการศึกษา 
  (  )  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  (  )  ปริญญาตรี 
  (  )  สูงกว่าปริญญาตรี 
 
4. ระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ 
  (  )  1 – 5 ปี 
  (  )  6 – 10 ปี 
  (  )  มากกว่า 10 ปี 
 
5. ประสบการณ์บริหารงานในโรงเรียนวิถีพุทธ 
  (  ) 1 ปี 
  (  ) 2 ปี 
  (  ) 3 ปี ขึ้นไป 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรม ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

........................................ 
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่ตรงกับสถานภาพการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
ด้านปัจจัยนําเข้า 
องค์ประกอบท่ี 1 คุณลักษณะท่ีดีของบุคลากร 
 

องค์ประกอบ 
ระดับปฏิบัติ 

มาก มาก ปาน น้อย น้อย 
ที่สุด 

 
กลาง 

 
ที่สุด 

ผู้บริหาร 
1.1.1 วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด  ละ เลิก 
อบายมุข ) ถือศีล 5 และปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี 
1.1.2 มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ 
1.1.3 มีความซื่อสัตย์จริงใจในการท างาน 
1.1.4 มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในพระ 
รัตนตรัย นับถือ และศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

     

ครู 
1.2.1 มีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธธรรม( ลด ละ 
เลิก อบายมุข ) ถือศีล 5 และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
1.2.2 มีพรหมวิหารธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตรมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามตามไตรสิกขา 
1.2.3 มีการแสวงหาความรู้ สร้างความเข้าใจ ในหลักการ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการดําเนินการอย่างเป็นระบบ 

 
องค์ประกอบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.1 ระบบบริหาร 
2.1.1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือปรัชญา ที่เน้นการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะกรรมการด าเนินการโรงเรียน
วิถีพุทธ 
2.1.2 มีการก าหนดพันธกิจ ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
โดยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และคณะกรรมการด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.1.3 มีการก าหนดเปูาหมาย ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
โดยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และคณะกรรมการด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.1.4 มีธรรมนูญโรงเรียน หรือแผนกลยุทธ์ ที่มีจุดเน้นในการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธโดยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.1.5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการ
ด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย (บวร)       
มีส่วนร่วม 
2.1.6 มีการบริหารการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง 
2.1.7 มีการปลูกฝังศรัทธาสร้างเสริมปัญญาในพระพุทธศาสนา
ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
2.1.8 ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด และชุมชน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและชุมชน 
2.1.9 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธอย่างต่อเนื่อง 
2.1.10 มีระบบตรวจสอบ ประเมินผล และเปิดโอกาสให้มีการ
เสนอแนะอย่างกัลยาณมิตรเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     

2.2 ระบบหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2.1 มีหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

 
 
 
 



 
องค์ประกอบท่ี 3 กายภาพและสิ่งแวดลอมจัดอย่างรอบคอบ 

 
องค์ประกอบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.1 สภาพแวดล้อม 
3.1.1 มีการจัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน
อย่างเหมาะสม 
3.1.2 มีการจัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน
อย่างเหมาะสม 
3.2.3 มีการจัดปูายนิเทศ เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
3.1.4 มีปูายคติธรรม ค าขวัญคุณธรรม จริยธรรม
โดยทั่วไปในบริเวณโรงเรียน 
3.1.5 สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบร่มรื่น เรียบ
ง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ 
3.1.6 บริแวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติดอบายมุข สิ่ง
มอมเมาทุกชนิด 
3.1.7 มีห้องจริยธรรมส าหรับปฏิบัติธรรมประจ าโรงเรียน 
3.1.8 มีการจัดประดิษฐานพระพุทธรูปและจัดโต๊ะหมู่บูชา
ประจ าห้องจริยธรรม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านกระบวนการ 
องค์ประกอบที่ 1  การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 

 
องค์ประกอบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
     1.1.1 มีการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรม
หรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน. 
      1.1.2 ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมมาเป็นฐานใน
การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและถูกวิธี 
      1.1.3 มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝุรู้และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
      1.1.4 มีการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งผู้เรียน
และผู้จัดการเรียนรู้ 
      1.1.5 มีการจัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งใน
การเรียนการสอน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

1.2 การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
        1.2.1 มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝุรู้และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 
        1.2.2 มีการอาราธนาพระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรภูมิ
ปัญญาทางศาสนาสอนนักเรียนสม่ าเสมอ 
        1.2.3 มีการจัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือศาสน
สถานที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

1.3 การวัดและประเมินผล 
        1.3.1 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา 
        1.3.2 (กาย ศีล จิต ปัญญา) โดนมีจุดเน้นเพ่ือ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     

 
 
 
 
 
 



 
องค์ประกอบท่ี 2 บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร 

 
องค์ประกอบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.1 บรรยากาศปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริม "การสอนให้รู้ท าให้ดู 
อยู่ให้เห็น" 
2.1.1 มีกิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน ยิ้มแย้ม มีเมตตาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู 
นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อผู้ปกครอง 
2.1.2 มีกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศ ใฝุรู้ ใฝุเรียนใฝุ
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
2.1.3 มีกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติ
ตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนและสังคม 
2.1.4 มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงมุทิตาจิตยกย่อง เชิดชู 
ผู้ท าดี เป็นประจ า 

     

 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 

 
องค์ประกอบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.1 กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตประจ าวัน 
3.1.1 มีการฝึกอบรมให้เกิด การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็นตาม
หลักพุทธธรรม 
3.1.2 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบดูแล
รักษา พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
 

องค์ประกอบ 
ระดับปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.2 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
3.2.1 มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
3.2.2 มีการจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาที่เน้นให้เห็นคุณค่า 
รู้เข้าใจเหตุผล 
3.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึกและศรัทธาในพระ
รัตนตรัยเป็นประจ าและในโอกาสส าคัญอย่างต่อเนื่อง เป็น
วิถีชีวิต 
3.2.4 จัดกิจรรมส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่า
ในการรักษาและสืบทอดต่อพระพุทธศาสนา 

     

 
ตอน 3 แบบสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
คําชี้แจง จากประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา ให้แสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.ด้านบุคลากร 
.................................................................................................................................................................. 
2. ด้านการบริหารจัดการ 
................................................................................................................................................................. 
3. ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
................................................................................................................................................................. 
4. ด้านการเรียนการสอน 
................................................................................................................................................................. 
5. ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 
.................................................................................................................................................................. 
6. ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
......................................................................................................................................................... ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.1 การนิเทศติดตามการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล 
ตัวชี้วัด 1.1.8 ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
- ร้อยละของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
คําอธิบาย 
 1. ครู หมายถึง ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา 
          2. “สมรรถนะ” หมายถึง สมรรถนะของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ใช้ใน การ
พัฒนาครู ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประกอบด้วย 
         1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 
              2) ด้านพัฒนาผู้เรียน 
              3) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
             4) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
    3. “การพัฒนาสมรรถนะ” หมายถึง การด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ตามกลุ่มสาระ      การเรียนรู้ 
ที่ตรงตามความความต้องการของครู และปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
       4. การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
ตามโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ เข้าร่วม
โครงการการพัฒนาครูตามบริบทของสถานศึกษา และตรงความต้องการของครูด้วยวิธี C๐aching and 
Mentoring และวิธีการอ่ืน ๆ 
   5. การประเมินผลการพัฒนาของครู ด าเนินการโดยใช้วิธีการประเมินสมรรถนะครูรายบุคคล ตาม
เกณฑ์ในแบบการประเมินที่ก าหนด โดยมีการประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามบริบทของ
สถานศึกษาและการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของครู 
      6. ผู้ผ่านการพัฒนา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการประเมินตามแบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะฉบับนี้และ
มีผลการประเมินในภาพรวมไม่ต่ ากว่าระดับ 3.00 
      7. ผู้ประเมินให้คะแนน หมายถึง ผู้ให้การพัฒนาหรือผู้มีส่วนร่วมเป็นทีมในการพัฒนา เช่น ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ วิทยากร สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมด าเนินการ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือบริบทของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 
 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
   1.  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
        1.1 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 
 1.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน เช่น การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
บริบทของผู้เรียน เช่น การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เป็น Active  Learning 
 1.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                      - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีระบบโดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหา
ได้ 
 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสามารถความสนใจมีผลการเรียน 
                         และพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
 - การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 2.  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
         - การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
         - การจัด หรือสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมได้ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
 2.2 ความเป็นประชาธิปไตย 

       - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ/หรือยอมรับมติของกลุ่ม 
      - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และในการปฏิบัติ
กิจกรรม ของกลุ่ม 

         - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผลไตร่ตรองในการตัดสินใจ 
         - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
 2.3 การจัดระบบดูแล และช่วยเหลือผู้เรียน  
          - การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
          - การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาทางช่วยเหลือผู้เรียนด้านผลการเรียน ด้านพฤติกรรม 
                       และด้านสุขภาพพลานามัย 
          - การแนะแนว และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหา  
 3.  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
              - ความสามารถในการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ 

 - การจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น พูดคุยโต้ตอบในสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับบทเรียนการจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนทัศน์การ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การเรียนรู้ตั้งค าถาม การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ การเรียนรู้เพ่ือ
สร้างองค์การเรียนรู้ การเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร และการเรียนรู้ เพ่ือตอบแทนสังคม 

             - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วนกัน 
             - การจัดมุมประสบการณ์ และสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
              - การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 



 4.  ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
      4.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ 
             - การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน ของสถานศึกษา 
             - การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.2 ความสามารถในการสังเคราะห์ 
             - การจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
             - การบูรณาการความรู้ทั้งภายใน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             - การบูรณาการสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน 

ทั้งนี้ ในการประเมินสมรรถนะครูที่ได้รับการพัฒนารายบุคคลให้ใช้แบบประเมินสมรรถนะก่อนและหลังการ
พัฒนาต่อท้ายฉบับนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล 
 
ตอนที่ 1    ข้อมูลเบื้องต้น 
คําชี้แจง  ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในช่องว่างให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
ผู้รับการประเมิน 
ชื่อ................................................................ชื่อสกุล............................ ................................................. 
ต าแหน่ง.......................................................วิทยฐานะ....................................................... .................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................โรงเรียน............................................................................. 
ที่อยู่ของสถานศึกษา.......................................................................................................... ........................ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35                          ปีการศึกษา............................. 
ตอนที่  2  ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล 
ค าชี้แจง  ขอให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคลเพ่ือวัดระดับคุณภาพ
สมรรถนะของครูที่ได้รับการพัฒนาแต่ละรายการอยู่ในระดับคุณภาพใด โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  
ระดับคุณภาพของแต่ละรายการตามความเป็นจริง 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ หมายถึง 

1 ไม่ผ่านการพัฒนา เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ/ทักษะน้อยมากการพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะ
พัฒนางานได้หรือผลการพัฒนามีคุณภาพน้อยมาก 

2 ไม่ผ่านการพัฒนา เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ/ทักษะน้อยผลของการพัฒนาพอที่จะปฏิบัติได้
บ้างแต่จะต้องมีการปรับปรุง 

3 ผ่านการพัฒนา เนื่องจากมีทักษะความรู้ความเข้าใจ/ทักษะปานกลางสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงาน
ได้ด้วยตนเองและมีผลงานที่มีคุณภาพพอใช้ 

4 ผ่านการพัฒนา เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ/ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาดีสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถประยุกต์ใช้แนะน าผู้อ่ืนได้ และมี
ผลงานที่มีคุณภาพ 

5 ผ่านการพัฒนา เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ/ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาดีมาก สามารถคิดค้น
พัฒนานวัตกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่เผยแพร่ผลงานให้เป็น ที่ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีและมี
ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก 

ม ไม่ผ่านการพัฒนา เนื่องจากไม่สามารถให้คะแนนการประเมินได้และไม่ปรากฏผลในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หลักฐานประกอบ การ
พิจารณา 1 2 3 4 5 ม 

1. การจัดการเรียนรู้ 
1.1 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 
(โปรดใส่เครื่องหมาย   หน้ากลุ่มสาระ  
และประเมินเฉพาะกลุ่มท่ีท่านสอนเท่านั้น) 
   (  ) ภาษาไทย.............................. 
   (  ) คณิตศาสตร์.................................. 
   (  ) วิทยาศาสตร์................................. 
   (  ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.... 
   (  ) สุขศึกษา และพลศึกษา............. 
   (  ) ศิลปะ............................... 
   (  ) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี........ 
   (  ) ภาษาต่างประเทศ.................... 
   (  ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน............ 
   (  ) อื่น ๆ (ระบุ).................. 
1.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
ตามบริบทของสถานศึกษา การปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
กับบริบทของผู้เรียน 
   1) การจัดท าแผนการการจัดการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีระบบ...................................    
   2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง  
กับบริบทของเนื้อหาและผู้เรียน..........   
   3) การจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบทของผู้เรียน.... 
1.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบ 
ที่สอดคล้องกัน.................................... 
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1. แผนการสอนและ           
ใบความรู้ประกอบ        
การสอน 
2. การสอบถามผู้เรียน 
เพ่ือนครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 
3. การประเมินการ
จัดการเรียนรู้ 
4. อ่ืน ๆ ตามบริบท 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2. ผลงานของผู้เรียน 
3. สื่อ นวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้ 
4. บันทึกการนิเทศชั้น
เรียน 
5. การสอบถามผู้เรียน 
เพ่ือนครู หัวหน้ากลุ่มสาระ 
6. อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ หลักฐานประกอบ การ
พิจารณา 1 2 3 4 5 ม 

2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น 
การปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น  
ท าเป็น และแก้ปัญหาได้........................... 
3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกเรียน 
ตามความสามารถ และความสนใจ............ 
4) การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย.................... 
 
 
 

2. การพัฒนาผู้เรียน 
2.1 ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม 
จรยิธรรม 
1) การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย เหมาะสม 
กับธรรมชาติของผู้เรียน..............................    
2) การจัด หรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ได้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้................. 
 
 
2.2 ความสามารถในการปลูกฝัง  
ความเป็นประชาธิปไตย 
   1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักรับฟัง          
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ/หรือยอมรับ    
มติของกลุ่ม...................................................    
   2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใน       
การปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม.............  
   3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผล           
ไตร่ตรองในการตัดสินใจ.............................. 
   4) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน..................... 
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1. กิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2. ผลงานของผู้เรียน 
3. สื่อ นวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้ 
4. บันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
5. การสอบถามผู้เรียน 
เพ่ือนครู หัวหน้ากลุ่มสาระ 
6. อ่ืน ๆ 
 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ภาพถ่าย 
4. พฤติกรรมการเรียน
การสอน 
5. การสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 
6. อ่ืน ๆ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ 
4. รายงานพฤติกรรม 
5. การสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 
6. ภาพถ่าย 
7. อ่ืน ๆ 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หลักฐานประกอบการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 ม 

2. การพัฒนาผู้เรียน 
2.3 ความสามารถในการจัดระบบดูแล  
และช่วยเหลือผู้เรียน 
   1) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ของผู้เรียน.................................................. 
   2) การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาทางช่วยเหลือ 
ผู้เรียน......................................................... 
   3) การแนะแนว และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน  
ทั้งกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา.........                        
   4) การติดตามประเมินผล การแนะแนว  
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน.........................   
   5) การจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน... 
 

3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
3.1 ความสามารถในการจัดบรรยากาศ 
การเรียนรู้ 
   1) การจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนให้นักเรียน
กล้าแสดงความคิดเห็น พูดคุย โต้ตอบ 
ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน.......................  
   2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกัน 
   3) การจัดมุมประสบการณ์ และสื่อที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน........................ 
   4) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ 
เรียนรู้อย่างมีความสุข................................ 
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1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ภาพถ่าย 
4. พฤติกรรมการเรียน
การสอน 
5. การสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 
6. อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงการ/กิจกรรม 
3. สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ 
4. พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 
5. การสอบถาม 
6. อ่ืน ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หลักฐานประกอบการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 ม 

4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
4.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ 
   1) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา          
จุดแข็ง จุดอ่อน ของสถานศึกษา............... 
   2) การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้.......... 
4.2 ความสามรถในการสังเคราะห์ 
   1) การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้................................ 
   2) การบูรณาการความรู้ทั้งภายใน  
และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้..............   
   3) การบูรณาการสาระการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน.............. 
 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
3.1 ความสามารถในการจัดบรรยากาศ 
การเรียนรู้ 
   1) การจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนให้นักเรียน 
กล้าแสดงความคิดเห็น พูดคุย โต้ตอบ 
ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน.......................  
   2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกัน 
   3) การจัดมุมประสบการณ์ และสื่อที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน........................ 
   4) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ 
เรียนรู้อย่างมีความสุข................................ 
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1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงการ/กิจกรรม 
3. สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ 
4. พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 
5. การสอบถาม 
6. อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงการ/กิจกรรม 
3. สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู้ 
4. พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 
5. การสอบถาม 
6. อ่ืน ๆ 
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4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
4.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ 
   1) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา          
       จุดแข็ง จุดออ่น ของสถานศึกษา............... 
   2) การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้.......... 
 
 
 
4.2 ความสามรถในการสังเคราะห์ 
   1) การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้................................ 
   2) การบูรณาการความรู้ทั้งภายใน  
และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้..............   
   3) การบูรณาการสาระการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน.............. 
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1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงการ/กิจกรรม 
3. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู้ 
4. พฤติกรรมการเรียนรู้ 
   ของผู้เรียน 
5. การสอบถาม 
6. อ่ืน ๆ 
1. การมีส่วนร่วมในการ
จัดท าวิสัยทัศน์/แผนงาน/
โครงการ 
2. วิสัยทัศน์/แผนงาน/
โครงการ 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. รายงานการประเมินผล 
การจัดการเรียนรู้ 
5. รายงานการวิจัย 
6. อ่ืน ๆ 

รวมคะแนน  
.... 

 
.... 

 
.... 

 
.... 

 
.... 

 
.... 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย
............... 

สรุปผลการประเมินการพัฒนาสมรรถนะครู 
   ผ่านการพัฒนา  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมไม่ต่ ากว่าระดับ 3.00 
   ไม่ผ่านการพัฒนา ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมต่ ากว่าระดับ 3.00       
 
      (ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ 
    (.............................................) 
                                       ลงชื่อ...................................... กรรมการ 
                                          (.............................................) 
 
 
 
 
 
 



3.กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.1 การนิเทศติดตามการควบคุมภายใน 

แบบสอบถามการควบคุมภายในและคําแนะนําการใช้สําหรับโรงเรียน 
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
........................................... 

วัตถุประสงค์ 

แบบสอบถามการควบคุมภายในและค าแนะน าการใช้ส าหรับโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 นี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ การ
ควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
การใช้แบบสอบถาม 

1. ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามค าถามแสดงถึงการควบคุมภายใน
ที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย “” ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย “” ใน
ช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  ถ้าไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่” โดยใช้อักษร NA ซึ่งย่อ
มาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า  ไม่มีเรื่องท่ีเกี่ยวกับค าถาม 

2. ค าตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุม 
ภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 

จากค าตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการปฏิบัติงานจริง  การวิเคราะห์เอกสาร
หลักฐาน หรือค าตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพื่อสรุปค าตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่
ละข้อของค าถามในช่อง “คําอธิบาย/คําตอบ” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะน ามาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน 

3. จากข้อมูลในช่อง “คําอธิบาย/คําตอบ” จะน ามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามการควบคุมภายในและคําแนะนําการใช้สําหรับโรงเรียน 
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

คําถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คําอธิบาย / คําตอบ 
การบริหาร 

  1. ภารกิจ 

1.1 วัตถุประสงค์หลัก 
 หน่วยรับตรวจมีการก าหนดภารกิจเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
 ภารกิจที่ก าหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด และ

เข้าใจง่าย  สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่ก ากับดูแล 
(อาทิ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด) เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

 มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจทุก
คนทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

 ฝุายบริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม่ 

 วัตถุประสงค์และเปูาหมายการด าเนินงานที่
ก าหนดสอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผลส าเร็จได้
หรือไม่ 

 วัตถุประสงค์การด าเนินงานมีการแบ่งออกเป็น
วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือส่วนงานย่อย
หรือไม่  

 มีการก าหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจใน
งานที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานของ   ส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

 ฝุายบริหารมีการจัดท าแผนเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายการด าเนินงานที่ก าหนด
หรือไม่ 

 

   

 

 



คําถาม มี/ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คําอธิบาย / คําตอบ 

การบริหาร(ต่อ) 

   1. ภารกิจ 

1.2  การวางแผน 
 แผนที่จัดท ามีการก าหนดวัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ อัตราก าลังและ
ระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชดัเจนหรือไม่  

 มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติ
ตามแผนทราบหรือไม่ 

 มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ 

1.3 การติดตามผล  
 มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ

วัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กร  เป็นครั้งคราว
หรือไม่ อย่างไร 

 การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบ เทียบ
ผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุของความ
แตกต่างของจ านวนเงินที่ใช้จ่ายจริงกับงบประมาณหรือไม่ 

 การประเมินความคืบหน้ามีการด าเนินการใน
ช่วงเวลาและความถ่ีที่เหมาะสมหรือไม่ 

 มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่
รับผิดชอบทราบและแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่ 

 บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวน
หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์การด าเนินงานแผนและ
กระบวนการด าเนินงานหรือไม่ 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

คําถาม มี / ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คําอธิบาย / คําตอบ 

การบริหาร(ต่อ) 

      1. ภารกิจ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.1 ประสิทธิผล  
 กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญในการ

ด าเนินงานตามภารกิจได้รับการพิจารณาและก าหนดโดย
ฝุายบริหารหรือไม่ 

 ฝุายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิ ผลของ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือไม ่

 ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมามีการประเมินผลการ
ด าเนินงานในระดับผลผลิต (Output)  หรือผลลัพธ์ 
(Outcome) ขององค์กรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนด หรือไม่ 

 ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการด าเนินงานได้มีการน าไปปฏิบัติและ
จัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้
ง่ายและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

2.2 ประสิทธิภาพ  
 มีการค านวณและเปรียบเทียบต้นทุนของการ

ด าเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม่ 

 มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับ
องค์กรอ่ืนที่มีลักษณะการด าเนินงานเช่นเดียวกัน หรือไม่ 

 ข้อเสนอแนะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขทันต่อ
เหตุการณ์และมีการด าเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

   

 

 

 

 



 

คําถาม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คําอธิบาย/คําตอบ 

การบริหาร(ต่อ) 

     1. ภารกิจ 
3. การใช้ทรัพยากร 

3.1 การจัดสรรทรัพยากร 
 ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับการจัดสรร

ให้กับกระบวนการด าเนินงานทั้งหมดหรือไม่ 
 ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการ

แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 
 มีการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์การ

ด าเนินงานหรือไม่  
 การจัดสรรทรัพยากรได้ถือปฏิบัติอย่าง

สม่ าเสมอเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุดในด้าน
ประสิทธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม่ 

3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร  
 คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ของต าแหน่งที่

ส าคัญ มีการก าหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดหรือไม่  

 มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบ
สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่ 

 มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรแต่ละประเภท เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่ 

 กรณีการด าเนินงานต่ ากว่าระดับที่ก าหนด มี
การปฏิบัติที่เหมาะสม เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่ 

 บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่ก าหนดหรือสูงกว่า
หรือไม 

   

 

 

 

 

 



 

คําถาม 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คําอธิบาย/คําตอบ 

3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร  
 มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอส าหรับบุคลากรใน

การฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
หรือไม่ 

 มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเองหรือไม่ 

4. สภาพแวดล้อมของการดําเนินงาน 
    4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 

 มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
มาตรฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานหรือไม่ 

 มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 

 มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่ 

4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน  
 มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มี

นัยส าคัญต่อการด าเนินงานในอนาคตขององค์กรหรือไม่ 
(เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้าน
เทคโนโลยี และการออกกฎระเบียบใหม่ๆ) 

 มีการติดตามผลและวางแผนปูองกันหรือลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือไม่ 

   

สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร
............................................................................................................................. ................................ 
..................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. .................................... 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามการควบคุมภายในและคําแนะนําการใช้สําหรับโรงเรียน 
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

คําถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คําอธิบาย/
คําตอบ 

การบริหารบุคลากร 
 2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละ
คนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การด าเนินงาน
หรือไม่ 
- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานมี
การจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
-  หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ส าคัญมีการอนุมัติโดยหัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้บริหารสูงสุดหรือไม่ 
2.2  การฝึกอบรม  
- มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาทักษะหรือไม่  
- มีการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรเครื่องมือและการจัด
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรหรือไม่ 
2.3 การปฏิบัติงานของบุคลากร  
- มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่ 
- มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดเป็น
ครั้งคราว และจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
- มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 
- มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่า
มาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คําอธิบาย/
คําตอบ 

การบริหารบุคลากร(ต่อ) 
 2.4 การสื่อสาร  
- มีการสื่อสารข้อมูลค าสั่งให้บุคลากรระดับปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอหรือไม่ 
- มีการก าหนดวิธีการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากร             
สามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะน าให้กับฝุายบริหารได้
หรือไม่ 
- มีการก าหนดให้ฝุายบริหารติดตามผลและ ตอบข้อ
เรียกร้องและข้อแนะน าของบุคลากรหรือไม่ 

   

สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ...........................................................................
....................................................  
 
 

คําถาม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
การบริหารการเงินและพัสดุ  
3.1 เรื่องท่ัวไป  
3.1.1 มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้ 
-การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
-การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง 
-การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
-การบันทึกบัญชีและทะเบียน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําถาม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
การบริหารการเงินและพัสดุ (ต่อ) 
3.1 เรื่องท่ัวไป  
3.1.2 มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้ (กรณี
มิได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี    ว่าด้วยการพัสดุ) 
-นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขาย หรือผู้ผลิตโดยตรง 
-วิธีการคัดเลือก 
-ขั้นตอนการจัดหา 
-การท าสัญญา 
3.1.3 มีระบบการตรวจสอบเพ่ือให้ความมั่นใจว่ามีการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.2การก าหนดความต้องการ 
3.2.1มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดความ
ต้องการพัสดุหรือไม่ 
3.2.2ผู้ใช้พัสดุ  เป็นผู้ก าหนดความต้องการพัสดุหรือไม่ 
3.2.3การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา ได้ระบุ
รายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ ก าหนดเวลา
ต้องการอย่างละเอียดและชัดเจนหรือไม่ 
3.2.4มีการก าหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการพัสดุ
หรือขอให้จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการ
จัดหา เพ่ือปูองกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษโดยอ้างความ
เร่งด่วนหรือไม่ 
3.3การจัดหา 
3.3.1มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการไว้หรือไม่ 
3.3.2ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการจัดหาในแต่ละวิธีไว้
เหมาะสมและทันกับความต้องการหรือไม่ 
3.3.3มีการจัดท าทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้งสถิติราคา
และปริมาณไว้หรือไม่ 
3.3.4จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือไม ่
3.3.5จัดท าราคากลางเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอ
ขายหรือไม่ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําถาม มี / ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
การบริหารการเงินและพัสดุ (ต่อ) 
3.3.6มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดและ/หรือราคาจาก
ผู้ขายหลายแห่ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดีท่ีสุดหรือไม่ 
3.3.7การจัดหากระท าโดยหน่วยจัดหา หรือพนักงานจัดหา 
ตามใบแจ้งความต้องการพัสดุหรือใบอนุมัติจัดหาที่ได้รับ
อนุมัติแล้วหรือไม่ 
3.3.8ก าหนดอ านาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่าของพัสดุหรอื
บริการ เพ่ือความคล่องตัวและรัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
3.3.8มีการจัดท าใบสั่งซื้อและส าเนาให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ตรวจ
รับของ ผู้แจ้งจัดหา บัญชี หรือการเงิน ฯลฯ หรือไม่ 
3.3.9ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าสัญญาชัดเจนและรัดกุม
หรือไม่ 
3.3.10ก าหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือไม่ 
3.3.11ใบสั่งซื้อจัดท าขึ้นโดยเรียงล าดับหมายเลขไว้ล่วงหน้าและ
มีการอนุมตัิการสั่งซื้อหรือไม่ 
3.4 การตรวจรับและการช าระเงิน 
3.4.1มีการก าหนดผู้มีอ านาจในการตรวจรับหรือไม่ 
3.4.2พัสดุที่ส าคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดยคณะกรรมการ
ตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษ ตรวจรับโดยผู้ช านาญใน
เรื่องนั้นโดยเฉพาะหรือไม่ 
3.4.3ตรวจนับจ านวน และชนิดของพัสดุที่ได้รับกับใบสั่งซื้อ
หรือใบสั่งของ พร้อมลงนามผู้ตรวจรับอย่างน้อย 2 คน 
ร่วมกันหรือไม่ 
3.4.4ทดสอบคุณภาพตามข้อก าหนดในใบสั่งซื้อ หรือสัญญา
ซื้อหรือไม่ 
3.4.5มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับการอนุมัติ
ถูกต้องหรือไม่ 
3.4.6มีการติดตามกับผู้ขายส าหรับสินค้าที่ช ารุดเสียหาย และ
ได้รับไม่ครบหรือไม ่ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําถาม มี ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
การบริหารการเงินและพัสดุ(ต่อ)  
3.4.7เมื่อมีการคืนสินค้า มีเอกสารลดหนี้จากผู้ขายหรือไม่ 
3.4.8มีการอนุมัติการช าระหนี้หรือไม่ 
3.4.9ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจจ่ายช าระหนี้
หรือไม่ 
3.4.10ใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องมีการท าเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์เพ่ือปูองกันการจ่ายซ้ าหรือไม่ 
3.4.11มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบส่งของกับใบสั่ง
ซื้อในเรื่องปริมาณ ราคา ค่าขนส่ง ส่วนลด (ถ้ามี) เป็นไปตาม
ข้อตกลงหรือไม่ 
3.5การควบคุมและการแจกจ่าย 
3.5.1มีการจัดท าบัญชี/ทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุแยกเป็น
ประเภทและมีหลักฐานประกอบทุกรายการหรือไม่ 
3.5.2มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และลงบัญชี/
ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุหรือไม่ 
3.5.3การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยพัสดุที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุหรือไม่ 
3.5.4มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน ามาสอบ
ยันความถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี/ทะเบียนหรือไม่ 
3.5.5มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการรับ/
จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปีว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี/
ทะเบียน หรือไม่ 
3.5.6มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ
คงเหลือประจ าปีหรือไม่ 
3.5.7กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความ
จ าเป็นต้องใช้งาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง และด าเนินการตามระเบียบหรือไม่ 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําถาม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
การบริหารการเงินและพัสดุ (ต่อ) 
3.5.8กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ใช้การไม่ได้โดยไม่ทราบ
สาเหตุ มีการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งและติดตามเรียก
ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 
3.5.9มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่ 
3.5.9สถานที่จัดเก็บพัสดุ  มีการแต่งตั้งเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยหรือไม่ 
3.5.10สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้หรือไม่ 
3.5.11มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม่ 
3.6 การบ ารุงรักษา 
3.6.1มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาพัสดุหรือไม่ 
3.6.2มีการจัดท ารายงานผลการบ ารุงรักษาเป็นไปตามแผน
หรือไม่ 
3.6.3มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการบ ารุงรักษาให้แก่ผู้ใช้
พัสดุหรือไม่ 
3.6.4มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบ ารุงรักษาระหว่าง
การด าเนินงานเองและการจ้างหน่วยงานภายนอกหรือไม่ 
3.7การจ าหน่ายพัสดุ 
3.7.1มีการรายงานพัสดุที่หมดความจ าเป็นหรือหากใช้ต่อไป
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและพัสดุที่สูญหายต่อผู้มีอ านาจ
เพ่ือพิจารณาให้จ าหน่ายพัสดุหรือไม่ 
3.7.2มีการจัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
หรือไม่ 

   

 
สรุป : การควบคุมการบริหารการเงินและพัสดุ  
................................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
..................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ................................................................
.................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คําอธิบาย / คําตอบ 
การเงินและทรัพย์สิน  
4.1ความเหมาะสมของการใช้  
 4.1มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึง่ลกัษณะงาน ต่อไปนี้ 
    -การอนุมัติซื้อ โอน หรือจ าหน่ายทรัพย์สิน 
   -การใช้ทรัพย์สิน 
   -การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 
   -การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของทรัพย์สิน 
 4.2การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดหรือไม่ 
 4.3มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สิน
ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
 4.4การใช้ทรัพย์สินที่มีความส าคัญหรือมูลค่าสูงได้มี
การก าหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะใช้ได้ 
 4.5มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้
ทรัพย์สินหรือไม่ 
4.2การดูแลรักษาทรัพย์สิน  
 4.2.1มีการก าหนดมาตรการปูองกันและรักษา
ทรัพย์สินที่ส าคัญ หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญหายหรือ
เสียหายหรือไม่ 
 4.2.2มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือ
หมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการหรือไม่ 
 4.2.3มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินหรือไม่ 
 4.2.4มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาที่
ก าหนดหรือไม่ 
 4.2.5มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คําอธิบาย / คําตอบ 
การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
4.3การบัญชีทรัพย์สิน  
 4.3.1บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียด 
หมายเลข รหัส รายการ สถานที่ใช้ หรือสถานที่เก็บ
รักษา และราคาทุกสิ้นปีหรือไม่ 
 4.3.2มีการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปีหรือไม่ 
 4.3.3มีการจัดท ารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน
เปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุม
และ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ 

   

สรุป : การควบคุมการเงินและทรัพย์สิน  
 
............................................................................................................................. ............................... 
..................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................. 
 

คําถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คําอธิบาย / คําตอบ 
ระบบสารสนเทศ  
5.1อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
5.1.1มีการก าหนดนโยบายการน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการด าเนินงานหรือไม่ 
5.1.2มีการก าหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อย
ในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่ 
5.1.3ผู้ได้รับอนุมัติเท่านัน้ที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
5.1.4มีข้อแนะน าหรือให้การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่ 
5.1.5เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรือ
ท างานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบและมีการแก้ไขได้
ทันทีหรือไม่ 
5.1.6มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คําอธิบาย / คําตอบ 
ระบบสารสนเทศ(ต่อ)  
 5/1/7การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสาน
และวางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าในระยะ
ยาวคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์
อ่ืนหรือไม่ 
5.2การปูองกันดูแลรักษาสารสนเทศ  
5.2.1มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
5.2.2ผู้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
แฟูมข้อมูลและโปรแกรม 
5.2.3แฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญมีการ
ก าหนดให้จัดท าแฟูมส ารองและเก็บรักษาหรือไม่ 
5.2.4มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้ 
อินเตอร์เน็ต หรือไม่ 
5.3ประโยชน์ของสารสนเทศ  
5.3.1มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ที่ประมวลจาก
ระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม่ 
5.3.2ผู้ใช้ มีการส ารวจประโยชน์ของสารสนเทศที่
ได้รับเป็นครั้งคราวหรือไม่ 
5.3.3มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธภิาพใหม่ๆ 
ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 
 

   

สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................. .................................................................................... 
 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………… 
ต าแหน่ง ……………………………….…………… 

วันที่.................../......... ……............/... ……............. 
 
 
 
 
 
 



3.2 การนิเทศติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แบบสอบถามการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

โรงเรียน.........................................................จังหวัด.................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ข้อที่ 1   ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ 

 ชาย       หญิง 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................. 
3. ต าแหน่ง 

 ครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก ์
4. ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

 1-5 ปี  6-10 ปี  11-15 ปี  16-20 ปี  มากกว่า 20 ปี 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
มัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริง 
ตัวอย่างเช่น 

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

 

การปฏิบัติ ระดับความพึงพอใจ 
ไม่มี มี มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการจัดท าแผนฯ 

 / /     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อที่ 
 

รายการประเมิน 
 

การปฏิบัติ ระดับความพึงพอใจ 
ไม่มี มี มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1 การจัดท าแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของ

สถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพ ตาม มาตรฐานการศึกษา   
ของสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       

2 มีการรวบรวมผลการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
ประจ าป ี(SAR) ผลประเมิน คุณภาพภายนอก
ของ สมศ.และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
เป็นข้อมูล  พ้ืนฐานไว้อ้างอิงในการจัดท าแผน 

       

3 มีการศึกษาสภาพปัญหาและความ ต้องการที่
จ าเป็นของ สถานศึกษา  อย่างเป็นระบบ 

       

4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เปูาหมาย และ
ความส าเร็จของการ พัฒนา  ไว้อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม 

       

5 มีการก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีหลักวิชา 
ผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้
ให้ครอบคลุมหลักสูตร   สถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่
มาตรฐาน  การศึกษาท่ีก าหนด 

       

6 มีการก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอก ที่ให้การ
สนับสนุนทางวิชาการ   

       

7 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของ
สถานศึกษาและ ผู้เรียนรับผิดชอบ  และด าเนินงาน
ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       

8 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมี
ส่วนร่วมของบิดา มารดา  ผู้ปกครองและ
องค์กรชุมชน 

       

9 การก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       

10 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี        
 
 
 
 
 



 
 
4.กลุ่มบริหารทั่วไป 
4.1 การนิเทศติดตามการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 แบบประเมินผลสถานศึกษาพอเพียง 

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สําหรับโรงเรียน 

ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อสถานศึกษา....................................................................สังกัด...................................... .......................... 
   เลขที่................ถนน...........................อ าเภอ.....................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.... .................. 
   โทรศัพท์..........................................................โทรสาร........................... ................................. 
   E-MAIL................................................................................................................................... 
2. ชื่อ – สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา 
   ............................................................................................................................................... 
3. สังกัดสถานศึกษา 
  3.1 กระทรวงศึกษาธิการ 
  3.2 สังกัดอ่ืน (โปรดระบุ) 
   ............................................................................................................................................... 
4. ระดับการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาและสังกัดในพื้นที่ 
 

ระดับการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

สังกัดในพ้ืนที่ 

 1. การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 1. การศึกษาในระบบ 
 2. การศึกษานอกระบบ 
          2.1 กศน. 
          2.2 อ่ืนๆ (ระบุ) 
............................................ 
 

 1. ของรัฐ 
 2. ของ
เอกชน 

 1. สพท....................... 
         เขต........................ 
  2. ศนจ...................... 
  3. ศนจ.กทม............. 
  4. อ่ืนๆ...................... 
.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน (5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวช้ีวัด) 
โปรดท าเครื่องหมาย  ช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติ 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 

0 1 2 3 4 
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (14 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด) 
1. นโยบาย 1. มีนโยบายน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน

ในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
     

2. ด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่น้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

     

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา 

     

4. น าผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงงาน
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
2. วิชาการ 5. มีแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการ      

บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
     

6. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านวิชาการที่
ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การ
เรียนการสอน 

     

7. ติดตามผล แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านวิชาการที่
ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
สู่การเรียนการสอน 

     

8. น าผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้าน
วิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนการสอน 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (14 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด) 
3. งบประมาณ 
 

9. มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

10. ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

11. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

12. น าผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการจัดการ
งบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
4. บริหาร
ทั่วไป 
 

13. บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

14. ประชาสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด) 
1. หน่วยการ
เรียนรู้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
2. มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลการน าหน่วยการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน 

     

3. มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด) 
2. การบูรณา
การหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
เรียนการสอน 

4. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกระดับชั้น 

     

5.คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

     

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

     

7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ 

3. สื่อและ
การเรียนรู้
เกี่ยวกับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

8. จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพ่ือบูรณาการ         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกากรเรียนการสอน 

     

9. จัดท า/พัฒนา/เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

10. ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่ส่งเสริมการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด) 
4. การวัด
และการ
ประเมินผล
การจัดการ
เรียนการสอน
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

11. จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

12. ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

13. รายงานผลการประเมินและน ามาปรับปรุง/พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

14. จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของ
นักเรียนที่เกิดจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3 องค์ประกอบ 15 ตัวชี้วัด) 
1. การแนะ
แนวและ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

1. มีแผนงาน/โครงการ แนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

2. จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของ
ตนเองได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหา/พัฒนา
ตนเองได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4. ติดตาม การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5. น าผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
2. กิจกรรม
นักเรียน 

6. มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่าง
พอเพียง 

     

7. จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

8. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

9. มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค าสอน
ทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

10. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

11. น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมนักเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3 องค์ประกอบ 15 ตัวชี้วัด) 
1. การแนะ
แนวและ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

1. มีแผนงาน/โครงการ แนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

2. จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของ
ตนเองได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหา/พัฒนา
ตนเองได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4. ติดตาม การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5. น าผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
2. กิจกรรม
นักเรียน 

6. มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่าง
พอเพียง 

     

7. จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

8. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

9. มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค าสอน
ทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

10. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

11. น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมนักเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด) 
2. การบูรณา
การหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
เรียนการสอน 

4. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกระดับชั้น 

     

5.คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

     

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

     

7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ      
3. สื่อและการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

8. จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพ่ือบูรณาการ         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกากรเรียน      
การสอน 

     

9. จัดท า/พัฒนา/เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

10. ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่ส่งเสริมการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด) 
4. การวัดและ
การประเมินผล
การจัดการเรียน
การสอนตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

11. จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

12. ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

13. รายงานผลการประเมินและน ามาปรับปรุง/พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

14. จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของ
นักเรียนที่เกิดจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3 องค์ประกอบ 15 ตัวชี้วัด) 
1. การแนะ
แนวและ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

1. มีแผนงาน/โครงการ แนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

2. จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของ
ตนเองได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหา/พัฒนา
ตนเองได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4. ติดตาม การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5. น าผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
2. กิจกรรม
นักเรียน 
 
 

6.มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่าง
พอเพียง 

     

7. จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

8. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

9. มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค าสอน
ทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

10. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

11. น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมนักเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

3. กิจกรรม
เพ่ือสังคมและ
สาธารณ 
ประโยชน์ 

12. มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิต
อาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

13. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสถานศึกษา/
ชุมชนด้านเศรษฐกิจหรือสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

14. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

15. น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (2 องค์ประกอบ 7 ตัวชี้วัด) 
1. การพัฒนา
บุคลากรตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

2. จัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

     

3. ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ าเสมอ 

     

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของ
สถานศึกษา 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

2. การติดตาม
และขยายผล 

5. ติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 6. น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

 7. ขยายผลและเผยแพร่ผลการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

5. ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ (4 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด) 
1. สถานศึกษา 1. คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
3. บุคลากรของ
สถานศึกษา 

3. บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 4. บุคลากรจัดการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ
อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 5. บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 

     

 6. บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง    
ต่าง ๆ 

     

 7. บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนาธรรมและ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนาธรรมจากกระแสโลกาภิ
วัตน์ 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ ไม่มี ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 4 

4. นักเรียน 8. ผู้เรียนทีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ แต่ละ
ระดับชั้นปีการศึกษา 

     

9. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ            
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 

     

10. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ            
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 

     

11. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ         
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม 

     

12. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ         
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ      
คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน      
คะแนน รวม/เฉลี่ย ทั้งหมด      

 
 

(ลงชื่อ)................................................................. 
 

(...............................................................) 
 

ผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.2 การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          
เขต 35 
 
แบบสอบถาม การพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษา

และโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ชื่อสถานศึกษา.................................................. กลุ่มเครอืข่ายโรงเรยีน....................................... 
อ าเภอ................................................จงัหวัด..........................  โทรศัพท์ ..................................................... . 
อยู่ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประมาณ ..........................  กิโลเมตร 

2. จ านวนหมู่บ้านในเขตบริการของสถานศึกษา จ านวน ..................  หมู่บ้าน 
3. ครูผู้สอนวิชาเอก 

ภาษาไทย       ............................ คน 
คณิตศาสตร์   ............................ คน 
วิทยาศาสตร์   ............................ คน 
ภาษาอังกฤษ  ............................ คน 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม..................คน 

4. จ านวนบุคลากรในสถานศึกษาขณะนี้ เป็นชาย .......... คน   หญิง ........... คน 
5. จ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นขณะนี้ จ าแนกตามเพศ (ข้อมูล ณ วันที่ตรวจเยี่ยม) 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ............  คน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ........... คน รวม .......... คน 
6. จ านวนนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน 

 จ านวนนักเรียน อ่านไม่ออก (คน) เขียนไม่ได้ (คน) ทั้งสองกรณี (คน) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1     
มัธยมศึกษาปีที่ 2     
มัธยมศึกษาปีที่ 3     
มัธยมศึกษาปีที่ 4     
มัธยมศึกษาปีที่ 5     
มัธยมศึกษาปีที่ 6     

รวม     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ระหว่างปี 2563-2564 

ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา จ านวน………… คน  จ านวน.............. ครั้ง  ดังนี้ 
ครั้งที่ ชื่อหลักสูตรการพัฒนา ระยะเวลา (วัน) สถานที่ จ านวน (คน) 

     
     
     
     

 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 
1.ด้านการพัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ 

1.1แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม              เพ่ือ
การจัดการเรียนรู้หรือไม่ 

   1) ไม่มี  2) มี จ านวน............โครงการ   จ านวน...............กิจกรรม 
 1.2 การมอบหมายหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 

 1) ไม่มี  2) มี จ านวน............ คน  
 1.3 การจัดท า School Mapping สถานศึกษา ได้ด าเนินการหรือไม่ 

 1) ยังไม่ได้ด าเนินการ   2) ด าเนินการแล้ว 
 1.4 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สถานศึกษาได้น าข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่มาใช้ ดังนี้ 
  1) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
  2) การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
  3) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4) อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... .................................. 
 1.5 การจ้างครูธุรการส าหรับสถานศึกษา ได้ให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) ประจ าอยู่ที่สถานศึกษาศูนย์เครือข่าย 
  2) ประจ าอยู่ที่สถานศึกษา สถานศึกษาละ......... เดือน............. วัน 
  3) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 1.6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้แบบใด 

1) รวมชั้นและสอนแบบคละชั้น 
2) รวมชั้นแต่แยกสอนโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

         ก) การน าระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและสื่อสารมาใช้ 
         ข) การจัดการเรียนการสอนแบบเครือข่ายเรียนร่วมกัน 
         ค) การจัดการเรียนการสอนโดยรวมห้องแต่แยกสอน 
         ง) ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
         จ) การหมุนเวียนครู 
         ฉ) อื่นๆ (ระบุ).................................................................... 

2.ด้านการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 สถานศึกษาของท่านจัดชั้นเรียนแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1) แบบแยกชั้น 2) แบบรวมชั้นแยกสอน 3) แบบคละชั้น 
4) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................... 

 2.2 กรณีจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น สถานศึกษาจัดชั้นเรียนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1) ห้องเรียน 1 รวมชั้น........................................กับชั้น........................................  
  2) ห้องเรียน 2 รวมชั้น........................................กับชั้น........................................  
 2.3 สถานศึกษาของท่านจัดการเรียนรู้แบบใด 
  1) แบบแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2) แบบบูรณาการ 
  3) ทั้งแบบแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแบบบูรณาการ 
  4) อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................  

3.ด้านการเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของสถานศึกษา 
สพม.ให้การสนับสนุนทรัพยากรการบริหารจัดการศึกษาขนาดเล็ก ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องสมุด    2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 3) โครงการคละชั้น     4) ครูจ้างสอน 
 5) การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์           6) ครูธุรการสถานศึกษา 
 7) การจ้างวิทยากรบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยสอน 8) นักการภารโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4.ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
    4.1 สถานศึกษาได้ประสานงานความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานอื่น ในการจัด
การศึกษา ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1  ข้อ) 

        1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้รู้ในท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน โดยร่วมมือด้าน 
  1.1) งบประมาณ 1.2) บุคลากร  1.3) สื่อ 1.4) อื่นๆ 
        2) ผู้น าท้องถิ่น/ชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยร่วมมือด้าน 
  2.1) งบประมาณ 2.2) บุคลากร  2.3) สื่อ 2.4) อื่นๆ 
        3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล  อบต.  อบจ. โดยร่วมมือด้าน 
  3.1) งบประมาณ 3.2) บุคลากร  3.3) สื่อ 3.4) อื่นๆ 
        4) อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................  
 4.2 สถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้แบบตามรูปแบบที่สถานศึกษาจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบด้วยวิธีการ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1  ข้อ) 
  1) แจ้งให้ที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทราบ 
  2) แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
  3) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
  4) อ่ืนๆ (ระบุ)...........................................................................  
 
5.ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

5.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 25…… และ 25……จากการสอบO-NET 
 

ชั้น 
 

ปีการศึกษา 
 

นร. 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
 
ชั้นม.3 

25…..            
25…..            

เพ่ิม (+)   ลด (-)           
 
ชั้นม.6 

25……            
25……            

เพ่ิม (+)   ลด (-)           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จุดเด่นของผู้เรียน 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................... 
 
จุดเด่นของคร ู
........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................... 
 
จุดเด่นของผู้บริหารสถานศึกษา 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................... 
 
ผลการปฏิบัติที่ดีเลิศของโรงเรียน 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................... 
 
ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ส าหรับในโรงเรียนของท่านจัดการเรียนรู้แบบใด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ......................... 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา           
เขต35 
 

แบบประเมินโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน  4 ตัวชี้วัด  
 1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและ 
              การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3. การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 4. การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. เกณฑ์การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ  4 
โรงเรียนไม่มี
การปรับปรุง
และพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
แต่ไม่ชัดเจนและไม่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

โรงเรียนมีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลแต่ยังไม่
ครอบคลุมในทุกประเด็นตาม
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

โรงเรียนมีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ครอบคลุมในทุก
ประเด็นตามแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 

 

 

 

 

 

 



2. เกณฑ์ความพร้อมของครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ  4 
ครูน้อยกว่าร้อยละ 60 
มีแผนจัดการเรียนรู้ที่
ระบุเปูาหมาย กิจกรรม 
สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา มีการ
ก าหนดช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใน
ตารางเรียนของทุกชั้น มี
เครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงในระดับ
คุณภาพของผู้เรียนตาม
เปูาหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

ครูร้อยละ 60 ขึ้นไปมี
แผนจัดการเรียนรู้ที่
ระบุเปูาหมาย กิจกรรม 
สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา มีการ
ก าหนดช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใน
ตารางเรียนของทุกชั้น 
มีเครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงในระดับ
คุณภาพของผู้เรียนตาม
เปูาหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
แผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุ
เปูาหมาย กิจกรรม สื่อ 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา มีการ
ก าหนดช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใน
ตารางเรียนของทุกชั้น มี
เครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงในระดับ
คุณภาพของผู้เรียนตาม
เปูาหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

ครูทุกคนมีแผนจัดการ
เรียนรู้ที่ระบุเปูาหมาย 
กิจกรรม สื่อ ชิ้นงาน/
ภาระงานที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา มี
การก าหนดช่วงเวลาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในตารางเรียนของทุกชั้น 
มีเครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงในระดับ
คุณภาพของผู้เรียนตาม
เปูาหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. เกณฑ์การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ  4 
ครูน้อยกว่าร้อยละ 60 มี
แผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุ
เปูาหมาย กิจกรรม สื่อ 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา มีการ
ก าหนดช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใน
ตารางเรียนของทุกชั้น มี
เครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงในระดับ
คุณภาพของผู้เรียนตาม
เปูาหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

ครูร้อยละ 60 ขึ้นไปมี
แผนจัดการเรียนรู้ที่
ระบุเปูาหมาย กิจกรรม 
สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา มีการ
ก าหนดช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใน
ตารางเรียนของทุกชั้น 
มีเครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงในระดับ
คุณภาพของผู้เรียนตาม
เปูาหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
แผนจัดการเรียนรู้ที่
ระบุเปูาหมาย กิจกรรม 
สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา มีการ
ก าหนดช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใน
ตารางเรียนของทุกชั้น 
มีเครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงในระดับ
คุณภาพของผู้เรียนตาม
เปูาหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

ครูทุกคนมีแผนจัดการ
เรียนรู้ที่ระบุเปูาหมาย 
กิจกรรม สื่อ ชิ้นงาน/
ภาระงานที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร
สถานศึกษา มีการ
ก าหนดช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใน
ตารางเรียนของทุกชั้น 
มีเครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงในระดับ
คุณภาพของผู้เรียนตาม
เปูาหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. การดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ  4 
ครูประจ าชั้น/ครูที่
ปรึกษาน้อยกว่าร้อยละ 
60 มีการด าเนินงาน
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตาม
ระบบทุกขั้นตอน มี
ข้อมูลสารสนเทศ มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการปรับปรุงระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พร้อมใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ครูประจ าชั้น/ครูที่
ปรึกษาร้อยละ 60 ขึ้นไป
มีการด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามระบบทุก
ขั้นตอน มีข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการปรับปรุงระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พร้อมใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ครูประจ าชั้น/ครูที่
ปรึกษาร้อยละ 80 ขึ้น
ไปมีการด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามระบบทุก
ขั้นตอน มีข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
พร้อมใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ครูประจ าชั้น/ครูที่
ปรึกษาทุกคนมีการ
ด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามระบบทุกขั้นตอน มี
ข้อมูลสารสนเทศ มีการ
ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
พร้อมใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 การนิเทศติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
 
แบบประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
แบบประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา................. 

                         โรงเรียน...........................................อ าเภอ......................จังหวัด......................  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 รายการประเมินสถานศึกษาที่ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนโรงเรียนตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

       1.ชื่อสถานศึกษา.................................................................แขวง/ต าบล................................. 
       เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์............................ 
       2.เปิดสอนในระดับ/จ านวนนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                      จ านวนนักเรียน.......................คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                            จ านวนนักเรียน.......................คน 

                                                       รวมจ านวนนกัเรียน  ทั้งหมด...........................คน 
       3.จ านวนครูทั้งหมด............................คน 
       4.จ านวนครูที่รับผิดชอบดูแลนักเรียน : นักเรียน     ครู 1 คน : นักเรียน..............คน 
       5.เริ่มด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาคเรียนที่................ปีการศึกษา.................... 
       6.กิจกรรมดีเด่น(Best Practice) ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................................. ...................... 

.................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. .......... 

 
ลงชื่อ.................................................. 
      (..............................................) 

    ผู้บริหารสถานศึกษา 
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35    ปกีารศึกษา....................... 

น้ําหนัก รายการประเมินและตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
4 3 2 1 

2 ด้านที่ 1 ด้านปัจจัย 
1.ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    

2.ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

    

3.ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

    

4.นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
5.สถานศึกษามีสื่อ และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

    

รวมคะแนนย่อย     
รวมคะแนนด้านที่ 1  

3 ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการ  
1.การวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    

2.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล     
3.การจ าแนกคัดกรองนักเรียน     
4.การส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย     
5.การปูองกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน     
6.การส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
เครือข่ายสหวิชาชีพ 

    

7.การจัดกิจกรรมแนะแนวและการให้บริการแนะแนวในโรงเรียน     
8.การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงาน และพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    

9.การสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะ น ามาพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    

รวมคะแนนย่อย     
รวมคะแนนด้านที่ 2     

 
 
 
 
 
 
 
 



น้ําหนัก รายการประเมินและตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
4 3 2 1 

4 ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพนักเรียน 
1.รู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้ 

    

2.มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสัยที่ดี     
3.มีทักษะในการหลีกเหลี่ยงปูองกันภัยอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสังค์ 

    

4.รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถจัดการกับปัญหาและ
อารมณ์ของตนเองได้ 

    

5.เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม     
6.มีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต     

รวมคะแนนย่อย     
รวมคะแนนด้านที่ 3  

รวมคะแนนทั้ง 3 ด้าน  
 
ส่วนที่ 3 จุดเด่นของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 4 จุดที่ควรได้รับการพัฒนาแก้ไขและควรได้รับการส่งเสริมเพื่อพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
(.....................................................) 

     ............./............./............ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.5  การนิเทศติดตามการพัฒนาโครงการโรงเรียนประชารัฐ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
 

แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดส าหรับโรงเรียนประชารัฐตามโครงการโรงเรียนโรงเรียนประชารัฐ   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

.................................... 
 
โรงเรียน…………………………………………………..…………………. รหัสโรงเรียน ………………………………………… 
อ าเภอ ……………………………………………………………..…………จังหวัด………………………………………………. 
 
 จุดประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล  
 โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) ได้จัดท าแบบเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด โรงเรียนประชารัฐเพ่ือรวบรวมข้อมูลบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนในโครงการ เพ่ือประเมินความก้าวหน้า
ของการจัดท า แผนพัฒนาโรงเรียน และส่งเสริมนักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง         ตามเปูาหมายของ
โครงการอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ ในการวางแนวทางเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในอนาคตต่อไป  
 
ผู้ให้ข้อมูล   ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน  
 โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง ข้อมูลจากท่านจะเป็นประโยชน์ใน  
การสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป   ในกรณีที่ข้อใดยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล  
ให้ระบุว่า “ยังไม่ได้จัดเก็บข้อมูล”  
 
เลขบัตรประชาชน : …………………………………………………………. 
ชื่อ ………………………………………………นามสกุล……………………………………….  
เพศ :   ชาย       หญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  
1. ร้อยละของนักเรียนที่จบในปีการศึกษา ................................. และศึกษาต่อ  
 11 .ร้อยละ.................ของนักเรียนชั้น ม.3 ที่ศึกษาต่อในชั้น ม.4 หรือระดับ ปวช.  
 1.2 ร้อยละ.................ของนักเรียนชั้น ม.6 ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
2. จ านวนครูแบ่งตามเพศ  
 2.1 ชาย ......................คน  
 2.2 หญิง .....................คน  
3. จ านวนครูแบ่งตามการว่าจ้าง (คน)  
 3.1 อัตราจ้าง ..................คน  
 3.2 บรรจุ ........................คน 
4. จ านวนครูในระดับการศึกษาต่างๆ (คน)  
 4.1 ปริญญาตรี ……………..คน  
 4.2 ปริญญาโท …………….คน  
 4.3 ปริญญาเอก ……………คน  
 4.4 อ่ืนๆ …………………….คน  
5. จ านวนครูแบ่งตามประสบการณ์งานสอน (คน)  
 5.1อายุ  0-1 ปี ……………………….คน  
 5.2 อายุ 1-3 ปี ……………………...คน  
 5.3 อายุ 3-5 ปี ……………………….คน  
 5.4 อายุ 5-10 ปี …………………….คน  
 5.5 อายุ 10 ปีขึ้นไป ....................คน  
6. จ านวนครูที่รับผิดชอบรายวิชา (คน)  
 6.1 รับผิดชอบ 1 รายวิชา …………………คน  
 6.2 รับผิดชอบ 2 รายวิชา ………………..คน  
 6.3 รับผิดชอบ 3 รายวิชา ………….…….คน  
 6.4 รับผิดชอบ 4 รายวิชา …………….….คน  
 6.5 รับผิดชอบ 5 รายวิชา…………….…. คน  
7. จ านวนบุคลากรในโรงเรียนแยกตามประเภท  
 7.1  ผู้บริหารโรงเรียน ……………….……คน  
 7.3  คร ู…………………………...….………..คน  
 7.4  ผู้ช่วยสอน …………………..….……..คน  
 7.5  ธุรการ ……………………….…..……..คน  
 7.6  นักการภารโรง ……………….….…..คน  
 7.7  บุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ………….. คน 
8. การเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียน  
 8.1  ไฟฟูา    มี     ไม่มี  
 8.2  อินเทอร์เน็ต    มี     ไม่มี  
 8.3  คอมพิวเตอร์    มี     ไม่มี  
 8.4  น้ าดื่ม  น้ าใช้              มี     ไม่มี 



9. โรงเรียนของท่านมีปัญหาด้านมลภาวะทางเสียงมากน้อยเพียงใด   
 ไม่มี   น้อย   ปานกลาง   มาก   มากที่สุด  
10. โรงเรียนของท่านมีปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศมากน้อยเพียงใด  
 ไม่มี   น้อย   ปานกลาง   มาก   มากที่สุด  
11. โรงเรียนของท่านมีปัญหาด้านมลภาวะทางน้ ามากน้อยเพียงใด  
 ไม่มี   น้อย   ปานกลาง   มาก   มากที่สุด  
12. ชุมชนรอบโรงเรียนมีความเสี่ยงด้านอาชญากรรมมากน้อยเพียงใด 
  ไม่มี   น้อย   ปานกลาง   มาก   มากที่สุด 
 
ตัวชี้วัด : นักเรียน 
13. ร้อยละ……………..ของนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านค่านิยม 12 ประการ ในระดับดีขึ้นไป ในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา  
14. ร้อยละ……………..ของนักเรียนที่ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม (เกรด 4) จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  8 ประการ 
15. ร้อยละ…………….ของนักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 20% ในภาคเรียนที่ผ่านมา (เกิน 4 วนัต่อเดือน)  
16. ร้อยละ………………ของนักเรียนที่ถูกพักการเรียน / ทัณฑ์บน ในภาคเรียนที่ผ่านมา  
17. ร้อยละ……………ของนักเรียนที่ถูกให้ออกจากระบบการศึกษาก่อนจบช่วงชั้น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
18. ร้อยละ……………..ของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในชมรมกีฬาของโรงเรียน  
19. ร้อยละ……………..ของชั่วโมงกิจกรรมนอกเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคนใน 1 สัปดาห์  
20. จ านวนกิจกรรมชมรม / ชุมนุม ที่โรงเรียนมีการด าเนินการ ......................กิจกรรม 
21. ร้อยละ....................ของนักเรียนที่รับประทานอาหารครบ 3 มื้อต่อวัน  
22. จ านวนนักเรียน.............................วันลาปุวยเฉลี่ยต่อปีต่อคน  
23. ภายในโรงเรียนของท่านมีร้านอาหารที่จ าหน่ายอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ หรือ ไม่ถูกหลักอนามัยหรือไม่ 
  มี    ไม่มี 
24. โดยรอบโรงเรียนของท่านมีร้านอาหารที่จ าหน่ายอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ หรือ ไม่ถูกหลักอนามัยหรือไม่ 
   มี    ไม่มี  
25. ร้อยละ......................ของนักเรียนที่ได้ลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุด เป็นประจ าทุกเดือน ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
26. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
 • ร้อยละ....................ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ 3.5 - 4.0 
 • ร้อยละ...................ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ 3.0 - 3.49  
 • ร้อยละ...................ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ 2.5 - 2.99  
 • ร้อยละ...................ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ 2.0 - 2.49 
  • ร้อยละ...................ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับต่ ากว่า 2.0 
27. ร้อยละ.................ของนักเรียนที่มีผลงานด้านสะเต็มศึกษา  
28. ร้อยละ................ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมแก้ปัญหาชุมชนด้วยความรู้ด้านสะเต็มศึกษา  
29. จ านวนชั่วโมงการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และ ICT ต่อภาคเรียน................ชัว่โมง  
30. ร้อยละ................ของนักเรียนที่เข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกเดือน ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา  
31. ร้อยละ................ของนักเรียนที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐาน 
 ( computer literacy )  



32. ร้อยละ.................ของนักเรียนที่ได้เรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับครูชาวต่างประเทศ หรือ 
ครูที่ผ่านการทดสอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages )  
ของกระทรวงศึกษาธิการระดับ C1,C2  
33. ร้อยละ..................ของนักเรียนที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษเสริมนอกเวลา (นอกเหนือจากหลักสูตร) 
 
ตัวชี้วัด : คร ู
34. ร้อยละ.....................ของครูที่น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน  
35. จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ครูใช้วิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     (child centric ) ...........ชั่วโมง 
36. ร้อยละ......................ของครูที่เป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนในการสร้างผลงาน / โครงงานด้านนวัตกรรม 
37. ร้อยละ.....................ของครูที่สอนโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา ( STEM )  
38. ร้อยละ....................ของครูที่สอดแทรกการสอนคุณธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     โดยผ่านโครงงานคุณธรรม  
39. ร้อยละ....................ของครูในโรงเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 
     ระดับนานาชาติในระดับ พอใช้ขึ้นไป ( TOEIC มากกว่า 605 / IELTS มากกว่า 5.5 / TOFEL CBT  
      มากกว่า 153 / TOEFL paper มากกว่า 513 ขึ้นไป)  
40. ร้อยละ....................ของครูที่สามารถน าสื่อ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัด : โรงเรียน 
41. โรงเรียนของท่านมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั้งโรงเรียนหรือไม่ 
   มี    ไม่มี  
42. โรงเรียนของท่านมีห้องปฎิบัติการ ICT ที่เปิดให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการได้หรือไม่ 
   มี    ไม่มี  
43. จ านวนกิจกรรมของโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม.......................... กิจกรรม 
44. จ านวนกิจกรรมเชิงวิชาการของโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
     ให้ความรู้...............  กิจกรรม 
45. ร้อยละ....................ของบุคคลภายนอก เช่น ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน หรือชุมชน  
     ที่มีส่วนร่วมในการวางแผน การใช้งบประมาณสถานศึกษา (เปรียบเทียบกับบุคลากรของโรงเรียน 
     ที่เป็นผู้วางแผนด้านงบประมาณ)  
46. โรงเรียนของท่านมีการบันทึกข้อมูลการใช้งบประมาณและเปิดเผยสู่สาธารณะหรือไม่  
  มี    ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



4.6 แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
  

คําชี้แจง 
๑. ใช้แบบประเมิน/รายงานผลนี้ คู่กับเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา  
๒. แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ซึ่งครอบคลุมกลไกการบริหารจัดการศึกษา  4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยภาระงาน 8 เรื่อง 
ได้แก่  

2.1  งานแผนงานและงานการประกันคุณภาพ 
2.2  งานวิชาการ 
2.3  งานบุคคล 
2.4  งานกิจการนักเรียน  
2.5  งานธุรการ  
2.6  งานการเงินและพัสดุ  
2.7  งานบริการและอาคารสถานที่  
2.8  งานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ 
 

3. แบบประเมินฉบับนี้มีรายการประเมินรวม 121 ข้อ ในแต่ละข้อมีเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนด 
เป็นค่าตัวเลข 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 

5  หมายถึง  โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับ มากที่สุด 
4  หมายถึง  โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับ มาก 
3  หมายถึง  โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับ ปานกลาง 
2  หมายถึง  โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับ น้อย 
1  หมายถึง  โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับ น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. การบันทึกข้อมูล ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ที่ตรงกับระดับค่ามาตรฐาน               
การปฏิบัติงาน 5, 4, 3, 2 หรือ 1 ให้ตรงกับ สภาพความจริงมากที่สุด และโปรดตอบทุกข้อ และหากข้อใดที่
โรงเรียนไม่ได้ด าเนินการหรือไม่ได้ปฏิบัติให้ท าเครื่องหมาย   ในช่อง   (ไม่มีการปฏิบัติ) 

ด้า
น 

รายการ 

ระดับการปฏิบัติ 
ไม่มี
การ

ปฏิบัติ 

บันทึก
ข้อมูล

เพิ่มเติม
(ถ้าม)ี 

5 4 3 2 1 

1. งานแผนงานและประกันคุณภาพ        
 1.1 การวางแผนพัฒนาโรงเรียน        
 1)  การก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน        
      2)  แผนปฏิบัติการของโรงเรียน        
 1.2 การจัดองค์กร        
             3)  การจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน        
     4)  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ

มอบหมายงาน 
     

  

 1.3 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
     5)  การด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
     

  

     6)  การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ        
 1.4 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน        
     7)  การจัดระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน 
     

  

 1.5 การคํานวณต้นทุนผลผลิต        
     8)  การค านวณต้นทุนผลผลิต        
 1.6 การควบคุมภายใน        
     9)  การควบคุมภายใน        

รวม        
รวมด้านที่ 1 (ค่าเฉลี่ย)  

สรุปผลการประเมิน/รายงานผล 

- จุดเด่น/ยกย่อง 
....................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ...................... 
- จุดที่ควรพัฒนา/เพิ่มเติม 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 



 
 
- ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................ ...................................... 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................. .................................................................................
....................................................................................................................  
 
 
        ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน/รายงาน 
        (…................................................)     
 ต าแหน่ง……........................................  
   วันที่............../................./.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การให้คําปรึกษาแนะนํา 
                   การให้ค าปรึกษาแนะน า หมายถึง การพบปะกันระหว่างผู้ นิเทศกับผู้รับการนิเทศซึ่งอาจ
กระท าได้หลายวิธี แต่ในที่นี้ขอเสนอแบบโคชชิ่ง (Coaching techniques) ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
มีแบบแผน โดยกระท า ณ จุดปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้ ผู้ปฏิบัติงานก้าวไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้ เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่สูงขึ้น     เช่น  กรณี
แต่งตั้งเป็นผู้นิเทศ หรือเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงานมากข้ึน 
        2.1 วิธการให้ค าแนะน าปรึกษา  การให้ค าแนะน าปรึกษา มี 2 วิธี คือ 
              วิธีที่ 1 การให้ค าปรึกษาแนะน าแบบไม่เป็นทางการเป็นการให้ค าปรึกษาแนะน าโดยใช้เวลาว่าง
พูดคุยกัน เช่น ตอนรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น  
  วิธีนี้ผู้นิเทศสามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับการนิเทศได 3 ลักษณะ คือ 
   1.1 บอกวิธีแกปัญหาโดยตรง 
   1.2   เสนอข้อมูลและให้โอกาสผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ปัญหาเอง 
   1.3   แบบผสมผสาน ทั้งลักษณะที่ 1 และ 2 
  ขั้นตอนการนิเทศ 
         1)รับรู้ปัญหา 
          2)วิเคราะห์ปัญหา 
          3) แก้ไขปญัหา โดยเลือกวิธีแก้ปัญหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้นนี้ 
                  วิธีที่ 2 การให้ค าปรึกษาแบบเป็นทางการ  การให้ค าปรึกษาแบบเป็นทางการใช้ขั้นตอนของการ
นิเทศแบบโคชชิ่งเขียนเป็นสัญลักษณ์ คือ CQCD ซึ่งมาจากค าต่อไปนี้ 
                                     C – Compliment (ชมเชย) 
                                     Q – Question (สอบถาม) 
                                     C – Correct (แก้ไข) 
                                     D – Demonstrate (สาธิต) 
                               ขั้นตอนการนิเทศ 
                                      ขั้นที่ 1 ชมเชย เมื่อมีใครคนหนึ่งก าลังรับการนิเทศ เขาอาจรู้สึกว่า 
    เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์เขาจึงพยายามหาข้อแก้ตัวต่าง ๆ และพยายาม 
    สร้าง “ก าแพงใจ” มาขวางกั้นการติดต่อสื่อสาร ระหว่างเขากับ 
    ผู้นิเทศ แต่เมื่อเริ่มการสนทนาด้วยการชมเชย ยกย่องผลงานที่ดี 
    ของเขาก่อน(ด้วยความบริสุทธิ์ใจ) เขาก็ จะ “ปลดอาวุธตัวเอง”  
    ข้อแก้ตัวของเขาก็จะถูกเก็บเอาไว้ และ “ก าแพงใจ” จะเปิดออก  
    แล้วเขาก็พร้อมที่จะรับฟัง 
 
                                       ขั้นที่ 2 สอบถาม  ในขั้นที่แล้วมา แม้ว่าจะได้ให้ค าชมเชยแก่ เขาไปบ้าง 
    แล้ว บางทีความคิดต่อต้านอาจเกิดข้ึนไดอีกอย่าง่ายดาย หรือกระท า 
    ในเชิงวิจารณ์ หรือเสนอแนะเร็วขึ้นการถามในขั้นนี้ ท าให้ผู้รับ 
    การนิเทศมีความมั่นใจว่า ผู้นิเทศยินดีรับฟังเหตุผลของเขา และ 
    เขารูส้ึกว่าผู้นิเทศต้องการมาให้ความช่วยเหลือ มีจิตใจเปิดกว้าง และ 
    การสื่อสารเป็นแบบคูป่รึกษามากกว่าเจ้านายกับลูกน้อง 
 



 
                                       ขั้นที่ 3 แก้ไข เมื่อผ่านมา 2 ขั้นตอนแล้ว ผู้นิเทศก็มาถึงขั้นที่จะ 
    เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้ เพราะ 
    มีความเข้าใจที่ดต่ีอกัน 
                                        ขั้นที่ 4 สาธิต  บางครั้งการอธิบายตามขั้นที่ 3 อาจไม่ชัดเจนเพียงพอ  
    จึงอาจสาธิตหรือยกตัวอย่างยกเหตุการณ์ มาแสดงให้เห็นจริง 
    เมื่อผู้นิเทศให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการนิเทศเสร็จแล้ว จึงบันทึก 
    ลงในแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแนะน า 

วัน เดือน ปี เรื่องท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า รายละเอียด 
การให้ค าปรึกษาแนะน า 

ผู้รับการนิเทศ 
 

    

ลงชื่อ.........................................................ผู้นิเทศ 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า  ..........................................................................................  
.................................................................................................................................... ................................. 

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับการนิเทศ 
(.....................................................) 

งชื่อ.........................................................ผู้นิเทศ 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ตวัอย่าง) 

แบบบันทึกการให้คําปรึกษาแนะนํา 
ชื่อผู้รับการนิเทศ……………………….…..............................วันที่……….…เดือน…….…..........………..พ.ศ…………… 
คําชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย ในช่องทางขวามือตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
เกณฑ์ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = แก้ไข 

ข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
                                          ลงชื่อ..................................................................ผู้นิเทศ 
                                                     (.................................................................)  
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
                                         ลงชื่อ..................................................................ผู้รับการนิเทศ 
                                                      (.................................................................)  
 
หมายเหตุ ให้โรงเรียนศึกษาสภาพและบริบทของโรงเรียนจัดท าเกณฑ์ระดับคุณภาพที่เหมาะสม 

รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. บรรยากาศของการหารือเป็นกันเอง 
2. สนทนาด้วยการยกย่อง ชมเชยผลงานที่ดีของผู้รับการนิเทศ 
3. ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเปิดใจกว้างและ 
   เป็นการสนทนา 2 ทาง 
4. ผู้นิเทศเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้ 
5. การสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
6. การสร้างขวัญก าลังใจที่ดีแก่ผู้รับการนิเทศ 
7. การบันทึกการให้ค าปรึกษาหารือ 
8. การติดตามให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
9. มีการจัดตาราง ช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษาแนะน า 
10. ผู้รับการนิเทศมีการน าผลการให้ค าแนะน าไปปรับปรุงแก้ไข 

     ให้โรงเรียน
ศึกษาสภาพ
และบริบทของ
โรงเรียนจัดท า
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่
เหมาะสม 

รวม       
เฉลี่ย   



 
(ตัวอย่าง) 

แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้นิเทศ 

(.........................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 

 
รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 

............................................................................................................................. ........................................ 

.....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................ 

............................................................................................................................. ........................................ 
 

ลงชื่อ............................................................. .....ผู้รับการนิเทศ 
(.................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี เรื่องท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า รายละเอียด 
การให้ค าปรึกษาแนะน า 

ผู้รับการนิเทศ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3. การสนทนาทางวิชาการ 
       การสนทนาทางวิชาการ หมายถึง การประชุมครูหรือกลุ่มผู้สนใจเรื่องราวข่าวสารเดียวกันโดยก าหนดให้
ผู้น าสนทนาคนหนึ่ง น าสนทนาในเรื่องที่กลุ่มสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติงาน เทคนิค วิธีการแก่คณะครูในโรงเรียน และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
          3.1 ขั้นตอนการนิเทศแบบสนทนาทางวิชาการ มีข้ันตอนดังนี้ 
                  ขั้นที่ 1 ศึกษาปัญหา 
                          ขั้นศึกษาปัญหามีวิธีการ คือ ส ารวจปัญหา ความต้องการในเรื่องราวที่มีความสนใจ
ร่วมกันหรือเป็นปัญหาร่วมกัน เช่น เรื่องการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เรื่องการจัดการเรียนรู้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น แล้วล าดับ เรื่องท่ีจะใช้สนทนาทางวิชาการตามความส าคัญ ความ
จ าเป็น และความเหมาะสม 
                    ขั้นที่ 2 เลือกผู้น าสนทนาทางวิชาการ มีวิธีการดังนี้ 
                             2.1 เลือกบุคคลใดบุคลหนึ่งในโรงเรียน ที่เห็นว่ามีความสามารถเป็นผู้น าสนทนาทาง
วิชาการได้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องท่ีจะสนทนาได้อย่างลึกซึ้งกว่าผู้อ่ืน 
                             2.2 เลือกบุคคลภายนอก หากเห็นว่า เรื่องที่จะสนทนานั้นค่อนข้างยากคณะครูใน
โรงเรียนยังไมม่ีความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญเพียงพอ 
                              2.3 ผู้น าทางวิชาการ ควรหมุนเวียนกันไป ไม่ควรเป็นผู้เดียวซ้ ากันตลอดไป 
                              2.4 ประสานงานกับผู้น าสนทนาทางวิชาการทั้งในหรือนอกโรงเรียน โดยแจ้ง
วัตถุประสงค์ให้เขา้ใจตรงกัน 
                     ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการ มีขั้นตอนดังนี้ 
                              3.1    ก าหนดการสนทนาทางวิชาการ ในช่วงหลังรับประทานอาหารกลางวัน หรือ
ช่วงว่างตอนใดตอนหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสม โดยอาจก าหนดเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามความต้องการ 
และท าปฏิทินไว้ให้ชัดเจน 
                               3.2     ก าหนดเวลาสนทนาครั้งละ 30 – 45 นาท ี
           3.2 วิธีการพูดนําเสนอในเชิงวิชาการ 
                การพูดน าเสนอในเชิงวิชาการ ควรมีล าดับการพูด (Outline) การเตรียมสื่อ และการเตรียมตัว 
ดังนี้ 
                3.2.1 หลักส าคัญของการพูดน าเสนอเชิงวิชาการ 
                       3.2.1.1 ต้องมีการเกริ่นน า เพ่ือแจ้งให้ผู้ฟังทราบว่าเรื่องที่ฟังเกี่ยวกับ อะไรมีขั้นตอนการ
น าเสนออย่างไร และจะได้อะไรจากการฟัง 
                       3.2.1.2 ช่วงบทน าควรจะต้องกระชับ และพูด เฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นที่จะช่วยให้ 
ผู้ฟงัเข้าใจเรื่อง และความส าคัญของเรื่องที่จะพูด 
                         3.2.1.3 ในส่วนของผลการสรุป และข้อแนะน า ควรพูดอย่างละเอียด 
                         3.2.1.4 ในส่วนที่ไม่ไดม้ีส่วนร่วม หรือมีรายละเอียดมากเกินไป ไม่ควรจะ 
น ามากล่าวถึงการพูดตอ้งกระชับและชัดเจน การพูดที่ยาวเกินไป หรือมีรายละเอียดมากเกินไปจะท าให้ 
เกิดการเบื่อหน่าย 
                         3.2.1.5 ต้องท าให้ฟงัสนใจในเรื่องที่พูดและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 
                         3.2.1.6 ต้องพูดกับผู้ฟัง ไม่ใช่ท่องจ าเรื่อง ดังนั้นควรจ าแค่สองสามบรรทัด 
แรกเพ่ือการเริ่มต้นที่ด ี



        3.2.1.7    ตาต้องมองไปยังผู้ฟังไม่ใช่ผนัง การสบสายตากับผู้ฟังจะช่วยให้ผู้ ฟังสนใจใน
เรื่องท่ีพูด และท าให้รู้ว่าผู้ฟังรู้สึกเบื่อหน่ายหรือไม ่
                 3.2.2 การเตรียมสื่อ ควรจะต้องทราบขอบเขตของเรื่องที่จะพูด เวลาที่ต้องใช้และกลุ่มผู้ฟัง 
เพ่ือที่จะไดเ้ตรียมเรื่องให้เหมาะสมกับผู้ฟังและเวลา ควรมีขั้นตอนดังนี้ 
                         3.2.2.1 เตรียมสื่อในการพูดไม่เกินหนึ่งแผ่นต่อเวลาพูดหนึ่งนาที 
                         3.2.2.2 ถ้าเตรียมแผ่นใส ควรจะน าเสนอไม่เกิน 10 บรรทัดต่อหนึ่งแผ่น 
                         3.2.2.3 การเลือกใช้สีไมค่วรใช้คูส่ีที่ท าให้มองล าบากเช่น แดงบนพ้ืนเขียว 
                         3.2.2.4 ใช้ตัวหนังสือสีอ่อนบนพื้นสีเข้มจะท าให้อ่านได้ง่าย และไมม่ีการ 
สะทอ้นกับแสงอ่ืนๆ ในส่วนทฤษฎีควรจะน าเสนอเฉพาะสมการที่ใช้โดยไม่ต้องเขียนอธิบายอย่างละเอียด 
ว่าได้มาอย่างไร 
                         3.2.2.5 ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้สมการยาวๆ 
                         3.2.2.6 ถ้าจ าเปน็ให้แสดงเฉพาะสมการที่ส าคัญเท่านั้น 
                         3.2.2.7 ความส าคัญ ของสมการและสัญลักษณ์ ต่างๆ ควรจะอธิบายโดยการพูด 
                         3.2.2.8 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตารางแต่ถ้าจ าเป็นควรจ ากัดใหม้ีข้อมูลจ านวนไม่มากเกินไป 
                         3.2.2.9 รูป และแผนภูมิ ควรจะชัดเจนค าอธิบายของแกนต่างๆ ต้องสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 
                  3.2.3 การพูดและการเตรียมตัว 
                          3.2.3.1 ควรเตรียมตัวมาอยา่งดีและมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะพูด 
                          3.2.3.2 ฝึกพูดเพ่ือตรวจสอบว่าสื่อที่เตรียมและเนื้อหาที่เหมาะสมกับเวลาและผู้ฟังหรือ
ไม ่
                          3.2.3.3 ท าแผ่นโน้ต เพ่ือใช้เตือนความจ า ในเรื่องที่ควรจะพูด 
                          3.2.3.4 แต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานที่และผู้ฟัง 
                          3.2.3.5 การท าสมาธิกอ่นการพูด อาจช่วยให้อาการประหม่า หรือตื่นเต้นลดลงสูดหายใจ
ลึกๆ กอ่นและระหว่างการพูดเพ่ือระงับอาการตื่นเตน 
 
                          3.2.3.6 ควรจะส ารวมกิริยา และใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในการพูด 
                             3.2.3.7 อาจดูโน้ตช่วยระหว่างพูด ถ้าเกิดอาการตื่นเต้นจนลืมเรื่องที่จะพูด 
                             3.2.3.8 ต้องมีความกระตือรือร้นในเรื่องที่จะพูด การพูดเสียงโทนเดียวและดูเฉื่อยๆผู้
ฟังจะไมส่นใจและเบื่อหน่าย 
                              3.2.3.9 ต้องพยายามรักษาเวลาในการพูด ให้เหมาะสม ถ้าก าลังจะเกินเวลาที่ก าหนด
ควรจะรีบสรุปการพูดให้จบตามเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
แบบบันทึกการนิเทศแบบสนทนาทางวิชาการ 

ชื่อผู้นิเทศ........................................โรงเรียน...............................อ าเภอ....................จังหวัด. ........................ 
ชื่อผู้รับการนิเทศ................................................................................สอนชั้น.................... ............................ 

 
ลงชื่อ..................................................................ผู้นิเทศ 

(............................................................) 
รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

   ลงชื่อ..................................................................ผู้รับการนิเทศ 
(...............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสนทนา ผลการสนทนา หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



4. การประชุม 
         การประชุม หมายถึง การพบปะของกลุ่มคนเพ่ือการอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ ของการนิเทศการศึกษา 
การประชุมจัดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีรูปแบบตามขนาดของกลุ่มคนเพ่ือแสดงการตัดสินใจและเพ่ือให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ การประชุมที่ใช้ในการนิเทศมีหลายลักษณะ เช่น การประชุมนิเทศการประชุมเฉพาะกิจ           
การประชุมระดมสมอง การประชุมชี้แจง การประชุมสัมมนา การอบรม การประชุมกลุ่มย่ อยในงาน           
การประชุมปฏิบัติการในเรื่องใดๆ 
     4.1 การประชุมนิเทศ 
              การประชุมนิเทศ หมายถึง การให้ข้อมูลปูอนกลับแก่ผู้รับ การนิเทศเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผู้
นิเทศเป็นผู้ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วน ามาแนะน าแก่ผู้รับการนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้นๆ 
                    4.1.1   ขั้นตอนการประชุมนิเทศ มีข้ันตอนดังนี้ 
                                ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มต้น 
                                 1.1 ผู้นิเทศรับทราบปัญหาจากผู้รับการนิเทศแล้วสนทนาสอบถามเรื่องราวที่เป็น
ปัญหานั้นๆ 
                                  1.2  ผู้นิเทศศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ ไขจากเอกสารต าราหรือจาก
ประสบการณ์ หรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศศึกษาปัญหาร่วมกัน 
                                  ขั้นที่ 2 ขั้นอภิปรายและแสดงความคิดเห็น มีขั้นตอนดังนี้ 
                                   2.1  ผู้นิเทศน าอภิปรายถึงปัญหาของผู้รับการนิเทศ 
                                   2.2   ผู้รับการนิเทศร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
                                  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
                                  ผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาและผู้ นิเทศ
ตัดสินใจแก้ ไขปัญหาแก่ผู้ รับการนิเทศ หรืออาจร่วมกันตัดสินใจทั้งผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศเพ่ือน าไป
ด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ตัวอย่าง) 

 
การบันทึกการประชุมนิเทศ 

ชื่อผู้นิเทศ........................................โรงเรียน...............................อ าเภอ....................จังหวัด. ........................ 
ชื่อผู้รับการนิเทศ................................................................................สอนชั้น................................................ 
 

วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสนทนา ผลการสนทนา หมายเหตุ 
  

 
  

 
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้นิเทศ 

(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 

 รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับการนิเทศ 
(.................................................................) 

 



 
      4.2 การประชุมระดมสมอง 
          การระดมสมองมาจากค าในภาษาอังกฤษ คือ Brain Storming โดยที่ค าแรก คือ Brain หมายถึงสมอง 
ส่วนค าหลัง Storming หมายถึงพายุที่โหมกระหน่ าหากจะแปลตรงๆ ก็คงหมายถึงการมุ่งใช้พลังความสามารถ
ท า ง ก า ร คิ ด ข อ ง ส ม อ ง ข อ ง ม ว ล ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ่ ม  เ พ่ื อ คิ ด ใ น เ รื่ อ ง ใ ด เ รื่ อ ง ห นึ่ ง เ พ่ื อ น า ไ ป ใ ช้  
ประโยชน์ต่อไป คนที่ไมช่อบคิดหรือคนที่ชอบคิดเงียบๆ ไม่ชอบแสดงให้คนอ่ืนรู้ว่าตนเองคิดอาจไม่เหมาะที่จะ
ร่วมกลุ่มเพื่อระดมสมอง 
           การระดมสมอง ถือเป็นเทคนิคที่ใช้กับกลุ่ม Group Technique ไม่ใช่ใช้กับคนเพียงคนเดียว (ในทาง
การบริหารมักใช้เป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาทางเลือกในการตัดสินใจและใช้ ในการวางแผน)การระดมสมอง 
หมายถึง การแสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนดดังนั้น การให้ คิดโดยไม่
ก าหนดเวลาที่จ ากัดแน่นอนก็ไม่เรียกว่าการระดมสมอง การระดมสมองจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้ กับ
กลุ่มท่ีไมรู่้จักกัน ไมเ่กรงใจกันหรือสนิทสนมกันมากเกินไปและจ านวนสมาชิกท่ีร่วมระดม 
สมองถ้าจะใหม้ีประสิทธิภาพมากที่สุดควรอยู่ระหว่าง 4 ถึง 9 คน  
          ส าหรับนักวิชาการที่เป็นผู้ให้ก าเนิดของเทคนิคนี้ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ โดยมิซูโน Mizuno) 
ไมไ่ด้บอกว่าใครเป็นผู้ต้นคิด แต่ระบุว่าได้ มีการใช้เทคนิค ระดมสมองในญี่ปุุนตั้งแต่ปี 1952 ในขณะที่ฟอรซิท 
(Donelson Forsyth) กลับระบุชัดเจนว่าเทคนิคการระดมสมองเกิดจากแนวคิดของออสบอรน (Alex F. 
Osborne) ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 1957 
                  4.2.1 จุดเน้นของการระดมสมอง 
                   ออสบอรน ได้ก าหนดจุดเน้นของการระดมสมองไว้ 4 ประการ ไดแ้ก่ 
                          4.2.1.1 เน้นให้มีการแสดงความคิดออกมา (Expressiveness) สมาชิกทุกคนต้องมี
เสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ ออกมาจากจิต ใจ โดยไม่ ต้องค านึงว่าจะเป็นความคิด
ที่แปลกประหลาด กว้างขวาง ล้าสมัยหรือเพ้อฝันเพียงใด 
                           4.2.1.2 เน้นการไม่ประเมินความคิดในขณะที่ก าลังระดมสมอง (Non –evaluative) 
ความคิดที่สมาชิก แสดงออกต้องไม่ถูกประเมินไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะถือว่าทุกความคิดมีความส าคัญ        
ห้ามวิพากษ์ วิจารณ์ความคิดผู้อ่ืน การแสดงความเห็นหักล้ าง หรือครอบง าผู้ อ่ืนจะท าลายพลังความคิด        
สร้างสรรค์ของกลุ่ม ซึ่งส่งผลท าให้การระดมสมองครั้งนั้นเปล่าประโยชน์ 
                            4.2.1.3 เน้นปริมาณของความคิด (Quautity) เปูาหมายของการระดมสมองคือต้อง
การให้ ได้ความคิดในปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แม้ความคิดที่ไม่มีทางเป็นจริงก็ตามเพราะอาจใช้
ประโยชน์ได้ ในแง่การเสริมแรง หรือการเป็นพ้ืนฐานให้ ความคิดอ่ืนที่ใหม่ และมีคุณค่ายิ่งมีความคิดใหม่ๆ 
เกิดข้ึนมากเพียงใดก็ยิ่งมีโอกาสค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่ด ี
                            4.2.1.4 เน้นการสร้างความคิด (Building) การระดมสมองเกิดขึ้นในกลุ่มดังนั้น สมาชิก
สามารถสร้างความคิดขึ้นเองโดยเชื่อมโยงความคิดของเพ่ือนในกลุ่ม โดยใช้ความคิดของผู้อื่นเป็นฐานแล้วขยาย
ความเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นความคิดใหม่ของตนเอง 
                    4.2.2 การเตรียมระดมสมอง 
                     ก่อนการด าเนินการระดมสมองนั้น จะต้องเตรียมการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   4.2.2.1   ขั้นก าหนดเปูาหมายต้องก าหนดให้กระชับเฉพาะเจาะจงและชัดเจนที่สุด
ว่าจะระดมสมองเรื่องอะไร เพ่ืออะไรและต้องท าให้สมาชิกเข้าใจและเห็นด้วยกับเปูาหมายนั้น 



                           4.2.2.2 ขั้นก าหนดกลุ่ม จะมีจ านวนเท่าไรใครบ้าง ใครจะท าหน้าที่เขียนความคิด
ของสมาชิกและสถานที่ ที่จะน าแผ่นการด์ความคิดไปติด ต้องให้มองเห็นได้ชัดเจน และในบางครั้งผู้น ากลุ่ม
ต้องเด็ดขาดหากมีสมาชิกบางคนเริ่มครอบง าหรือข่มผู้อ่ืน 
   4.2.2.3 ขั้นก าหนดเวลา ต้องแน่ชัดและเหมาะสม จะเริ่มและจะต้องยุติเมื่อใด 
การมีเวลาจ ากัดจะสร้างความกดดันให้สมองเร่งท างานอย่างเต็มที่ สมองซีกขวาจะคิด ส่วนสมองซีกซ้าย 
จะประเมินความคิดของตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่ แล้วรีบแสดงออกมาโดยเร็ว 

      4.3 การประชุมสัมมนา 
              การจัดประชุมสัมมนาเป็นกระบวนการของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีขั้นตอน 
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ทุก ขั้นตอนซึ่งการด า เนินการการจัด 
ประชุมสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
                      4.3.1 การเตรียมการก่อนการประชุมสัมมนา 
                      4.3.2 การด าเนินการระหว่างการประชุมสัมมนา 
                      4.3.3 การด าเนินการหลังการประชุมสัมมนา 

ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา 
ขั้นที ่1 
การเตรียมการก่อนการสัมมนา 

ขั้นที ่2 
การด าเนินการระหว่าง 
การสัมมนา 

ขั้นที ่3 
การด าเนินการหลังการสัมมนา 

1. ส ารวจประเด็นปัญหา 
2. ตั้งคณะกรรมการกลาง 
3. เขียนโครงการสัมมนา 
4. ด าเนินงานเตรียมการสัมมนา 

1. ลงทะเบียน 
2. เปิดการสัมมนา 
3. จัดประชุมกลุ่มใหญ่ 
4. จัดประชุมกลุ่มย่อย 
5. จัดประชุมรวม 
6. ปิดการสัมมนา 

1. วิเคราะห์ผลการศึกษา 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 
3. รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินงานงบประมาณ 
5. ติดตามผลและวิเคราะห์ 

                              
4.3.1 การเตรียมการก่อนการประชุมสัมมนา 

               ในการจัดประชุมสัมมนาต้องอาศัยบุคคลหลายฝุายมาท างานร่วมกัน ดังนั้น 
การเตรียมงานไว้ล่วงหน้า จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในเวลา 
ที่ก าหนดไว้ โดยมีขั้นตอนในการจัดเตรียมงานประชุมสัมมนา ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการเตรียมการก่อนการประชุมสัมมนา 

สาํรวจประเด็นปัญหา แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เตรียมการประชุมสัมมนา เขียนโครงการ 



                  4.3.1.1 ส ารวจประเด็นปัญหาและความต้องการในการประชุมสัมมนาโดยพิจารณาจากปัญหา 
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการท างาน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานความต้องการของบุคลากร โดยรวบรวม
ข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็น แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ใช้การจัดประชุมสัมมนาช่วยให้บุคลากร
ในหน่วยงานเข้าใจ นโยบายของหน่วยงานและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  4.3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1) หาหัวข้อเรื่องที่จะใช้ในการประชุมสัมมนา โดยการรวบรวมและแยกแยะใน
ประเด็นปัญหาต่างๆ 
   2) พิจารณาบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาพิธีเปิด พิธี
ปิดการสัมมนา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฝุายต่างๆ 
   3) พิจารณาแผนการและจัดเตรียมขั้นตอนในการด าเนินการว่าช่วงใดควรจะจัดการ
อย่างไร เพ่ือจะได้เตรียมจัดให้มีพิธีการต่างๆ ในแต่ละช่วงนั้นได้อย่างเหมาะสม 
   4) พิจารณาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ วิธีการประเมินผลตลอดจนการเผยแพร่ 
รายงานผลการประชุมสัมมนา หรือผลสรุปของการประชุมสัมมนาได้อย่างเหมาะสม 
   5) พิจารณาและเสนอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝุายต่างๆตั้งแต่เริ่มเตรียมงาน 
จนกระท่ังสิ้นสุดการประชุมสัมมนา 
   6) พิจารณาปัญหาอื่นๆ ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในขั้นการเตรียมงานขั้นด าเนินการ 
ประชุมสัมมนา และข้ันหลังการด าเนินการสัมมนา 
   7) พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
  4.3.1.3 เขียนโครงการประชุมสัมมนา เพ่ือก าหนดความชัดเจนของการด าเนินงานขั้นตอน
ต่างๆ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประชุมสัมมนา สามารถด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการประชุมสัมมนาดังต่อไปนี้ 
   1) ใช้ในการขออนุมัติจัดประชุมสัมมนาจากผู้มีอ านาจ 
   2) ใช้ขอความสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3) ให้ผู้เกี่ยวข้องท าความเข้าใจความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาโครงการ
ประชุมสัมมนา ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
   1) ชื่อโครงการ การตั้งชื่อโครงการสามารถตั้งได้หลายลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
    - ตั้งชื่อตามลักษณะของผู้เข้าประชุมสัมมนา 
    - ตั้งชื่อตามเนื้อหาที่จะประชุมสัมมนา 
    - ตั้งชื่อตามกิจกรรมที่ประชุมสัมมนา 
    - ตั้งชื่อตามปัญหาที่จะประชุมสัมมนา 
   2) ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจเป็นหน่วยงาน องค์การ หรือบุคคล 
   3) หลักการและเหตุผล เป็นการกล่าวถึง ปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้อง
ประชุมสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งการเขยีนหลักการและเหตุผล ท าได้โดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาอ้างอิง 
ประกอบเพื่อเป็นเหตุผลว่ามีความจ าเป็นอย่างท่ีจัดประชุมสัมมนาหัวข้อ ดังกล่าว 
   4) วัตถุประสงค์ต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลโดยเขียนให้ชัดเจนว่า
ประชุมสัมมนาเพื่ออะไร มีเปูาหมายที่ส าคัญอย่างไร 
   5) กลุ่มเปาูหมายหรือผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ก าหนดไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นใคร มี
คุณสมบัติอยา่งไรมีจ านวนเท่าใด และจากที่ไหน 
   6) วิทยากรก าหนดว่าคือใคร มีคุณสมบัติอย่างไร ติดต่อได้จากที่ไหน 



   7) ระยะเวลาก าหนดให้แน่นอนว่าจะประชุมสัมมนากี่วันเริ่มตั้งแต่วันใด และสิ้นสุด
ในวันใด 
   8) สถานที่ก าหนดให้ชัดเจนว่าในแต่ละกิจกรรมที่จัดในระหว่างการประชุม สัมมนา
นั้นจะใช้สถานที่ที่ใดบ้าง  เช่น พิธีเปิด–พิธีปิดการประชุมสัมมนา การประชุมสัมมนา กลุ่มใหญ่      การ
ประชุมสัมมนากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มจะใช้ห้องใดและจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ทราบด้วย 
   9) วิธีการประชุมสัมมนา ก าหนดให้ชัดเจนว่า จะใช้วิธีใดบ้าง  เช่ น การบรรยาย 
การอภิปราย การปฏิบัติจริง เป็นตน 
   10) งบประมาณก าหนดรายรับ – รายจ่ายที่จะใช้ในการจัดประชุมสัมมนาว่าจะได้
รายรับ มาจากที่ไหนบ้าง เช่น จากค่าลงทะเบียน จากเงินอุดหนุนของหน่วยงาน เป็นต้น และรายจ่ายจะต้อง
ใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุมสัมมนาพิธี เปิด–พิธีปิด ค่าสัมนาคุณวิทยากรเป็นต้น ซึ่งผู้จัด
ประชุมสัมมนาจะตอ้งคิดค านวณงบประมาณให้ชัดเจน จะได้ไมเ่กิดปญัหาในภายหลัง 
 
   11) การประเมินผลก าหนดวิธีการประเมินผลให้ชัดเจนจะประเมินผลด้วยเครื่องมือ
หรือเทคนิค อะไรก็ได้ที่เหมาะสม เช่น ใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์และการสังเกต เป็นต้น 
   12) ผลที่คาดว่าจะได้รับมีการคาดคะเนว่าหลังจากการประชุมสัมมนาแล้วผู้ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาจะไดร้ับประโยชน์อะไรบ้างจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้ 
   13) ก าหนดการประชุมสัมมนา ก าหนดตารางการประชุมสัมมนาในแต่ละวันโดย
ระบุเวลาและกิจกรรมที่จะท าอย่างชัดเจนเพ่ือผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสามารถเตรียมตัว
ล่วงหน้าได ้

อนึ่งหัวข้อของโครงการดังกล่าวสามารถปรับให้ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะของโครงการ 
 4.3.1.4  ขั้นด าเนินงานเตรียมการจัดประชุมสัมมนา 

   เมื่อทราบประเด็นปัญหาและตัดสินใจที่จะจัดประชุมสัมมนาแล้วควรเตรียม         
การจัดประชุมสัมมนา โดยปฏิบัติตามล าดับขึ้น ดังต่อไปนี้ 
   1) การประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

2) ติดต่อเชิญวิทยากร ที่จะมาให้ความรู้แก่ ผู้ เข้าประชุมสัมมนาโดยวางแผน          
การติดต่อเชิญวิทยากร ดังต่อไปนี้ 
      2.1) ส ารวจรายชื่อวิทยากรที่จะบรรยายตามหัวข้อที่จะประชุมสัมมนา 
      2.2) ก าหนดตัววิทยากรที่จะบรรยายทั้งวิทยากรหลักและวิทยากรส ารอง 
      2.3) ติดต่อทาบทามวิทยากรด้วยวาจาเป็นการส่ วนตัวก่อนพร้อมทั้งแจ้ง
วัตถุประสงค์ขอบข่ายหัวข้อของการประชุมสัมมนาวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ ยวกับ  
ผู้เขา้ประชุมสัมมนา 

   2.4) ท าหนังสือเชิญวิทยากรและขออนุญาตผู้บังคับบัญชาของวิทยากร 
พร้อมกับส่งก าหนดการประชุมสัมมนาให้วิทยากร 

   2.5) ประสานงานกับวิทยากรเพื่ออ านวยความสะดวก เช่นด้านการเดินทาง  
ที่พักและอ่ืนๆ 

   2.6) เชิญผู้เขา้ร่วมการประชุมสัมมนา 
 
 
 



3) การเตรียมการด้านสถานที่ และอุปกรณ์ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
   3.1) ติดต่อขอใช้สถานที่ท าการประชุมสัมมนา หรือถ้ามีการศึกษาดูงาน 

ฝึกงาน ทัศนศึกษา ฯลฯ จะต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวของพร้อมทั้งยานพาหนะที่จะใช้ในการเดินทางด้วย
     3.2) วางแผนการใช้สถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาการจัดห้อง 
ประชุมสัมมนาการเตรียม โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ 

    3.3) จัดท าอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการประชุมสัมมนา เช่นปูายชื่อโครงการประชุมสัมมนา 
ปูายชื่อวิทยากร ปูายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาปูายบอกทางไปยังห้องประชุมสัมมนาปูายลงทะเบียน และปู
ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 

 
  4) เตรียมการด้านการลงทะเบียนโดยจัดเตรียมแฟูมบัญชีรายชื่อเพ่ือความสะดวกใน        
การลงทะเบียน การแจกเอกสาร การเก็บเงินและการสรุปผล และยังท าให้ผู้จัดทราบยอดจ านวนที่แท้จริงของผู้
เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานกับฝุายต่าง ๆ เช่น ฝุายที่พักฝุายเอกสาร 
ฝุายอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการจัดแบ่งกลุ่มย่อยถ้าผู้เข้าประชุมสัมมนามีจ านวนมาก ควรเตรียมแฟูมส า
หรับลงทะเบียนมากกว่า 1 แฟูมและรายชื่อควรพิมพ์หน้าเดียวเพ่ือความสะดวกในการเซ็นชื่อลงทะเบียน 
  5) เตรียมการด้านเอกสารแจกผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเอกสารที่จะแจกผู้เข้าร่ วม         
การประชุมสัมมนาควรจัดใส่แฟูมใหเ้รียบร้อย โดยมีเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   5.1) โครงการประชุมสัมมนา 

5.2) ก าหนดการประชุมสัมมนา 
5.3) คูมือในการประชุมสัมมนา 
5.4) รายชื่อผู้เข้ารว่มการประชุมสัมมนา พร้อมแจ้งสังกัดของผู้เขา้ร่วมการ

ประชุมสัมมนา 
   5.5) รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ตามกลุ่มในกรณีที่มีการแบง่กลุ่ม 
   5.6) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 
   5.7) กระดาษเปล่าส าหรับจดบันทึกเพ่ิมเติม 
  6) เตรียมการส าหรับพิธีเปิด–พิธีปิดการประชุมสัมมนาโดยการร่างค ากล่าวรายงาน 
ค ากล่าวประธานในพิธีเปิด–พิธีปิดการประชุมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4.3.2 การดําเนินการระหวางการประชุมสัมมนา 
  เมื่อถึงก าหนดวันจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการแต่ละฝุ ายจะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
 

  4.3.2.1 การต้อนรับผู้เข้าประชุมสัมมนา ได้แก่ ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร    
และผู้เข้าสังเกตการณ ์
  4.3.2.2 การลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทุกคน จะต้องเซ็นชื่อในบัญชีรายชื่อที่
ทางคณะกรรมการฝาุยทะเบียนจัดเตรียมไว้ พร้อมกับรับเอกสารการประชุมสัมมนา 
  4.3.2.3 พิธีเปิดการประชุมสัมมนา ประธานคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมสัมมนาจะเป็
นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการประชุมสัมมนาพร้ อมกล่าวเชิญประธานเพ่ือกล่าวเปิดการ
ประชุมสัมมนา 
  4.3.2.4 จัดประชุมกลุ่ มใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจะสร้ างความเข้าใจที่ตรงกันให้           
แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและกิจกรรมที่นิยมจัด ในห้องประชุมใหญ่ ได้แก่ การบรรยายการอภิปราย 
และการสาธิต 
  4.3.2.5 จัดประชุมกลุ่มย่อย หลังจากที่ได้รับความรู้ ความคิด จากวิทยากรในที่ประชุม 
กลุ่มใหญ่แล้ว ให้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะของปัญหาและความสนใจซึ่งในกลุ่
มย่อยจะร วมกันถกปั ญหา เสนอข อคิดเห็น โดยมีวิทยากรประจ ากลุ่มท าหน้ าที่ด าเนินการเลือก 
สมาชิกในกลุ่มขึ้นมาท าหน้าที่ต่าง ๆ คือ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่มและ ผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มย่อย 
  4.3.2.6 จัดประชุมรวมเพ่ือรายงานผลการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่ม  
ย่อยอภิปรายผลทั่วไป โดยประธานกลุ่ มหรือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายรายงานผลการประชุมสัมมนาของ 
แต่ละกลุ่มย่อยที่เสนอมานั้น ผู้เข้ าประชุมสัมมนาทุกคนในที่ประชุมมีสิทธิที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ
สนับสนุนได้หลังจากท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขผลของการประชุมสัมมนาของแต่ละกลุ่มจนเป็นที่พอใจของสมาชิกส่วน
ใหญ่แล้ว เลขานุการของแต่ละกลุ่มจะต้องจดข้อความที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่
ได้ ร่ ว มกั นอภิ ป ร าย  เ พ่ื อ ร วบร วม ให้ เ ลข านุ ก า ร คณะกรรมการ จั ดปร ะชุ ม สั ม มน า  จั ด พิม พ์ 
เป็นรายงานผลการประชุมสัมมนาของที่ประชุมใหญ่ต่อไป 
  4.3.2.7 พิธีปิดการประชุมสัมมนา ประธานในพิธีปิดการสัมมนาอาจจะเป็นบุคคลเดียวกันกับ
ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหรือคนละคนก็ได้ 
 



 4.3.3 การดําเนินการหลังการประชุมสัมมนา 
  ขัน้ด าเนินการหลังการประชุมสัมมนา นับเป็นขั้นตอนประเมินผล รายงานผลและติดตามผล
การประชุมสัมมนาเมื่อการประชุมสัมมนาสิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาจะต้อง
ปฏิบัติภารกิจ ดังต่อไปนี้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     4.3.3.1 วิเคราะห์การประเมินผลการประชุมสัมมนาโดยผู้จัดการประชุมสัมมนาต้องติดตาม
ผลทั้งทางฝุายสมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุม สัมมนาและฝุายคณะกรรมการด าเนินงานทั้งหมดแล้วน าผลที่ได้มา
วิ เคราะห์ เ พ่ือประมวลผลออกมาเป็ นผลสรุปของการประชุมสัมมนาในครั้ งนั้ นแล้ วจั ด พิม พ์ 
เป็นรายงานการประชุมสัมมนาแจกจ่ายไปยังบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดประชุมสัมมนา 
  4.3.3.2 รายงานผลการประชุมสัมมนาต่อผู้บังคับบัญชา ผู้จัดประชุมสัมมนาต้องรายงานผล
การประชุมสัมมนาให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณอักษรภายหลังจากการประชุมสัมมนาสิ้นสุดลง 
ว่าการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้าง มีข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขอย่างไร 
  4.3.3.3 ท าหนังสือแจ้งผลการประชุมสัมมนาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้จัดประชุมสัมมนา
จะต้องแจ้งผลการประชุมสัมมนาไปยังหน่วยงานของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาซึ่งอาจจะพิมพ์เป็นรายงานการ
ประชุมสัมมนา เพ่ือที่หน่วยงานนั้น ๆ จะไดใ้ช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคลากรต่อไป 
  4.3.3.4 ด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้จัดการประชุมสัมมนาจะต้อง
ด าเนินการเบิก–จ่ายให้เป็นที่เรียบร้อย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้การด าเนินการจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น 
  4.3.3.5 ติดตามผลและวิเคราะห์การติดตามผลการประชุมสัมมนาภายหลังจากที่ผู้เข้าร่ วม
การประชุมสัมมนาได้กลับไปปฏิบัติงานในหน่วยงานระยะหนึ่งผู้จัดการประชุมสัมมนาควรจะติดตามผลว่าผู้เข้า
ร่วมการประชุมสัมมนา ได้น าความรู้และประสบการณ์จากการประชุมสัมมนาไปใช้ปรับปรุงงานในหน้าที่ได้ผล
เพียงใด และต้องน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ดูว่ าสิ่งใดที่เป็นปรโยชน์และสิ่งใดที่ควรแก้ไข เพ่ือให้การจัด
ประชุมสัมมนาครั้งต่อไปได้ผลตรงตามท่ีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้
 
 
 
 



         4.4 การอภิปราย 
 ผอบ  โปษะกฤษณะ ได้ ให้ ความหมายของการอภิปรายไว้ว่ า การอภิปราย คือ การที่บุคคล         
กลุ่มหนึ่งมีเจตนาจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งปรึกษาหารือกัน ออกความคิดเห็นเพ่ือแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรือเพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับให้ได้ทราบซึ่งในที่สุดก็มีการตัด สินตก
ลงใจรวมกัน (ผอบ โปษะกฤษณะ อางจาก สมพงศ เกษมสิน, 2519) 
  4.4.1 ลักษณะการอภิปราย 
   4.4.1.1 จ านวนผูอภิปรายประมาณ 5 – 20 คน 
   4.4.1.2 จะตองเปนการปรึกษาหารือเปนกลุม 
   4.4.1.3 จุดมุ่งจะต้องแก้ปัญหาร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดทัศนคติ 
และประสบการณ์รวมกัน 
   4.4.1.4 ผู้มาอภิปรายจะตอ้งสนใจในเรื่องอย่างเดียวกัน 
  4.4.2 จุดมุ่งหมายของการอภิปราย 
   4.4.2.1 เพ่ือฝึกความคิดแบบประชาธิปไตย 
   4.4.2.2 เพ่ือช่วยให้ผู้ร่วมอภิปรายได้ท างานร่วมกันรู้จักปรับตัวและรู้จักเป็นผู้น าและ
ผู้ตามท่ีด ี
   4.4.2.3 การอภิปรายมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาขอเท็จจริง 
   4.4.2.4 เพ่ือน าความรู้หรือข้อคิดเห็นมาแก้ปัญหาสังคม 
   4.4.2.5 เพ่ือน าความรู้ ความคิด เห็นที่ได้จากการอภิปรายไปใช้ ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
  4.4.3 ประเภทของการอภิปราย 
   การอภิปราย ส่วนมากแบ่งออกได้ 3 แบบคือ 
   4.4.3.1 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการอภิปรายที่ใช้คนไม่จ ากัด
จ านวนผู้อภิปรายจะเป็นทั้งผู้ พูดและผลัดกันเป็นผู้ ฟัง เพราะการอภิปรายแบบนี้จะไม่มีผู้ฟังผู้อภิปรายจะมี
จ านวนไม่เกิน 20 คน การอภิปรายแบบนี้มักใช้กันมากในวงการศึกษาหรือหน่วยราชการโดยทั่วไป 
   4.4.3.2 การอภิปรายในที่ชุมชน (Public Discussion) เป็นการอภิปรายที่
ประกอบด้วยบุคคล 2 ฝุายคือ มีผู้อภิปรายเป็นผู้พูด และผู้ฟังอีกฝุายหนึ่งเมื่อการอภิปรายยุติลงจะมีการเปิดให้
ซักถาม (Forum – period) การอภิปรายนี้ มีประโยชน์มากที่สุดในการให้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์
ข้อเท็จจริง และเปน็การแก้ปัญหาสังคมโดยส่วนรวมดีที่สุด 
 
 
   4.4.3.3 การอภิปรายแบบโต้วาที (Debate) เป็นการอภิปรายแบบโต้แย้งกันอยางมี
เหตุผล โดยมีผู้ค้านฝุายหนึ่งและผู้เสนออีกฝุายหนึ่งหาเหตุผลมาหักล้างความคิดซึ่งกันและกันฝุายใดมีเหตุผล
ดีกว่าอีกฝุายหนึ่งฝุายมีเหตุผลกว่าก็จะได้รับชัยชนะ โดยมีประธานเป็นผู้ตัดสินหรือด าเนินการโต้วาทีให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย วิธีการนี้ใช้ส าหรับหาข้อมูลหรือนโยบายที่ต้องการเลือกสิ่งหนึ่ง สิ่งใดไปปฏิบัติและยังตกลงกัน
ไม่ไดต้้องอาศัยวิธีการอภิปรายนี้ในการประชุมตัดสินวิธีนี้ส่วนมากใช้ ในการประชุมพิจารณาเรื่องส าคัญหรือใช้
ในที่ประชุมสภา 
 
 
 



  4.4.4 การอภิปรายในที่ชุมชน มีลักษณะของการจัดหลายแบบดังนี้ 
   4.4.4.1 การอภิปรายแบบพาเนล (Panel Discussion) 
   การอภิปรายแบบนี้จะให้สมาชิกประมาณ 3 คน 6 คน หรือ 8 คน ผู้พูดจะมีความรู้
โดยทั่วไป อภิปรายหรือพูดในปัญหาอย่างเดียวกันโดยผู้พูดเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ค้นคว้าหาหลักฐานข้อเท็จ
จริงมาพูดต่อหน้าผู้ฟังเป็นการสนทนาอย่างเป็นกันเอง โดยมีผู้ด าเนินการเป็นผู้เชิญให้ผู้อภิปรายแสดงความรู้
ความคิดและให้ข้อเสนอแนะส าหรับตอนท้ายของการอภิปรายควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ร่วมอภิปรายด้วย การ
อภิปรายแบบนี้เหมาะส าหรับการแยกแยะประเด็นปัญหาและผู้อภิปรายทุกคนจะเป็นผู้ศึกษาหาความรู้ค้นคว้า
ข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะอภิปรายมาก่อนแล้วน ามาพูดให้ผู้ฟังฟังการพูดของผู้อภิปรายแต่ละคนจะเป็นการพูด
ตามทัศนะของตน 
   การอภิปรายแบบนี้นิยมใช้ กันมากในองค์การทั้งที่เป็ นของรัฐและเอกชนต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษา 
   4.4.4.2 การอภิปรายแบบซิมโปเซียม (Symposium Discussion) 
   การอภิปรายนี้ เป็นการอภิปรายทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้โดยผู้อภิปราย 
แต่ละคนจะเตรียมค้นหาความรู้ข้อเท็จจริงเฉพาะตอนหนึ่งตอนใดของเรื่องมาอภิปรายตามที่ได้ตกลงกันไว้ผู้
อภิปรายแบบนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการในด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนผู้ด าเนินการอภิปรายจะมีหน้าที่
เชื่อมโยงเรื่องต่างๆ ให้ต่อเนื่องประสานกันให้เป็นไปด้วยดีตลอดระยะเวลาของ           การอภิปรายหน่วย
งานที่ใช้การอภิปรายแบบนี้กันมากได้แก่หน่วยงานทางการศึกษา แพทย์ทหารและธุรกิจ 
   วิธีด าเนินการอภิปรายเหมือนกันกับการอภิปรายแบบพาเนลแตกต่างกันเพียงแต่ว่า
การจัดอภิปรายแบบซิมโปเซียม มีลักษณะเป็นวิชาการท่ีให้ความรู้ลึกซึง้มากกว่าการอภิปรายแบบซิมโปเซียมนี้ 
บางครั้งมักเรียกว่า “ชุมชนปาฐก”เพราะมีลักษณะคล้ายผู้อภิปรายมาบรรยายโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขามาอภิปรายให้ความรู้แก่ที่ประชุมผู้อภิปรายจะใช้ เวลาประมาณ คนละ 10 - 15 นาที     
เป็นอยา่งน้อย และเวลาการอภิปรายแบบนี้ไม่ควรเกิน  2 - 3 ชั่วโมง 
 
ข้อแตกต่างระหว่างการอภิปรายแบบพาเนลและแบบซิมโปเซียม 
แบบพาเนล แบบซิมโปเซียม 
1. ลักษณะการจัดเป็นกันเอง 
2. วัตถุประสงค์ในการอภิปรายจะเป็น         
การอภิปรายความรู้ทั่วๆ ไป 
3. จ านวนคนในการอภิปราย 3 - 8 คน 
4. ผู้ฟังไดร้ับความรู้ทั่วๆ ไป 
5. ผู้ร่วมอภิปรายมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและ
กันเป็นการรวบรวมผู้อภิปรายที่เชี่ยวชาญ
หลายๆได้อย่างเสรี 
 

1. ลักษณะการจัดเป็นทางการมากกว่า 
2. ผู้อภิปรายจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ความรู้
ทั่วๆ ไปเฉพาะด้าน 
3. จ านวนคนประมาณ 2 - 5 คน 
4. ผู้ฟังได้รับ ความรู้อยางกว้างขวางละเอียดเพราะ 
เป็นการรวบรวมผู้อภิปรายที่เชี่ยวชาญหลายๆด้
านมาไว้ด้วยกัน 
5. ผู้รวมอภิปรายมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยมาก 
หรือไมม่ีเลยเพราะต่างพูดในเรื่องที่ตนถนัด 

 
 
 
 
 



 
   4.4.4.3 การอภิปรายแบบปุจฉา - วิสัชนา (Colloquy) 
   การอภิปรายแบบนี้ในประเทศไทยมักเรียกว่า การอภิปรายแบบปุจฉา-วิสัชนา หรือ
บางครั้งก็เรียกว่าการอภิปรายแบบโต้ปัญหาระหว่างกลุ่มวิทยากรกับกลุ่มผู้พูดผู้ฟังสามารถซักถามกลุ่มวิทยา
กรได้อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการแก้ไขข้อข้องใจระหว่างกลุ่มคนทัง้สองกลุ่มได้เป็นอย่างดี 
  4.4.5 วิธีดําเนินการอภิปราย 
   4.4.5.1 แบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ถามซึ่งเป็นผู้ฟังและกลุ่มผู้ตอบซึ่ง
เป็นวิทยากร 
   4.4.5.2 จัดให้กลุ่มผู้ถามและกลุ่มวิทยากรนั่งคนละด้านโดยผู้ด าเนินการอภิปราย
คอยควบคุมการซักถาม ระหว่างกลุ่มบุคคลทั้งสองกลุ่ม 
   4.4.5.3 เมื่อมีการโต้ปัญหา ผู้ด าเนินการอภิปรายควรสรุปปัญหาเป็นเรื่องๆหรือ 
เป็นประเด็นๆ ไป 
   4.4.5.4 ผู้ด าเนินการอภิปราย จะต้องเป็นผู้สรุปการอภิปรายหลังจากเสร็จสิ้นการโต้
ปัญหาแล้วรวมทั้งสรุปผลการอภิปรายปัญหาต่างๆ ที่โต้ตอบกันมาแล้วด้วย 
   4.4.5.5 การอภิปรายแบบนี้ผู้ด าเนินการอภิปรายจะต้องมีความสามารถในการ
ควบคุมรายการอภิปรายได้ดี ตลอดจนควบคุมเวลาในการพูดอย่างเคร่งครัด และการอภิปรายแต่ละครั้งไม่ควร
เกิน 2 ชั่วโมง 
  4.4.6 หน้าที่ของวิทยากร 
   4.4.6.1 ควรตอบค าถามให้ตรงจุดประสงค์ของผู้ถาม 
   4.4.6.2 ควรสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 
   4.4.6.3 ควรควบคุมอารมณใ์ห้มั่นคงในการถูกซักถาม 
 
  4.4.7 หน้าที่ของผู้ถาม 
   4.4.7.1 ใช้ภาษาสุภาพในการถามวิทยากร 
   4.4.7.2 ถามปัญหาที่นาสนใจรวมกัน 
   4.4.7.3 ถามเพ่ือมีจุดมุง่หมายไม่ใช้เพ่ือลองภูมิความรู้ 
  4.4.8 การเลือกเรื่องท่ีจะอภิปราย 
   4.4.8.1 เรื่องท่ีน ามาอภิปรายไม่ควรใช้เวลาอภิปรายนานนัก ควรใช้เวลาอภิปราย 1 
– 2 ชั่วโมง ก็สรุปผลได้ 
   4.4.8.2 ปัญหาที่น ามาอภิปรายควรเป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือ เป็นประโยชน์ ต่
อส่วนรวม เมื่ออภิปรายแล้วจะได้ผลน าไปปฏิบัติ 
   4.4.8.3 ปัญหาที่เลือกควรเป็นปัญหาที่น่าสนใจในขณะนั้น หรื อ เป็นที่น่าสนใจของ
ผู้ฟัง เช่น ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาน้ าท่วม ฯลฯ 
   4.4.8.4 เรื่องท่ีน ามาอภิปราย ควรเป็นเรื่องท่ีสนใจร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มที่จะจัด
อภิปราย 
 
 
 
 



 4.5 สัมมนา (Seminar) 
 การสัมมนาเป็นการประชุมกลุ่ มประเภทหนึ่ ง  ที่ต้องอาศัยกลุ่มเป็นหลักโดยทั่ ว ไปผู้ที่ จะ 
เข้าสัมมนาจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ มาประชุมเพ่ือศึกษาปัญหา วิเคราะห์ สรุปและหา
แนวทางแกป้ัญหารวมกันตามหลักการของประชาธิปไตย   
 การสัมมนา หมายถึง การประชุมที่สมาชิกซึ่งมีความรู้ ความสนใจในเรื่องเดียวกันมาประชุมด้วยความ
ร่วมใจ ปรึกษาหารือ ร่วมใจกันคิดช่วยกันแก้ปัญหา 
  4.5.1 สาเหตุของการสัมมนา 
  การสัมมนาจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นในสถาบันหน่วยงาน องค์การหรือส่วน
ราชการต่าง  ๆ และปัญหาเหล่ านั้น เป็นปัญหาร วมกันที่ทุกคนต้ องการคลี่คลายที่ จะแก้ ปั ญหา 
เหล่านั้นให้ดีขึ้นจึงหาวิถีทางหรือวิธีการมาประชุมรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือจัดประชุมอบรมรวมกัน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่จะได้น าไปใช้แก้ปัญหาได้ต่อไปส่วนรายวิชาสัมมนาการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่
จัดขึ้นมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถน าเอาวิธีการไปใช้ไดห้ลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
  4.5.2 ลักษณะของการสัมมนาที่ดี 
  ลักษณะของการสัมมนาที่ดีนั้น สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาทุกคนจะต้องทราบวัตถุประสงค์ 
ของการสัมมนาอย่างละเอียด และผู้จัดจะต้องพยายามจัดให้สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้และแกป้ัญหาร่วมกันอย่างมีระบบระเบียบมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเท็จจริงระหว่างสมาชิก
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องมีทัศนคติที่ดีตอบปัญหาและจริงใจต่อการท างานตามที่กลุ่มมอบหมาย นอกจากนี้ใน
การสัมมนาแตล่ะครั้งสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้นั้นก็คือการมีผู้น าและผู้ตามที่ดีมีผู้ฟังและผู้พูดที่ดี ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของการสัมมนาที่ตั้งไว้ 
  4.5.3 ประโยชน์ของการสัมมนา 
  4.5.3.1 ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความคิด และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
  4.5.3.2 ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ 
  4.5.3.3 ช่วยให้ผู้เขา้ร่วมสัมมนา ไดม้ีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาร่วมกันโดยใช้ความคิดอย่
างมีเหตุผล 
  4.5.3.4 ช่วยให้ผู้เขา้ร่วมสัมมนารู้จักกันดียิ่งขึ้น 
  4.5.3.5 ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้ารว่มสัมมนาเกิดความคิดท่ีจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
  4.5.3.6 ช่วยฝึกฝนผู้เข้ารว่มสัมมนาให้ยอมรับผลการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
  4.5.3.7 ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  4.5.3.8 ผลของการสัมมนาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สัมมนาแก่บุคคลและสถาบันต่ างๆ             
ที่เก่ียวขอ้งในเรื่องของการสัมมนาโดยตรง นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ในการสัมมนาต่อไป 
  4.5.4 ผู้มีส่วนร่วมในการสัมมนา 
  ในการสัมมนาจะมีบุคคลฝุายต่างๆ เกี่ยวข้องเป็ นจ านวนมาก ผู้มีส่วนร่วมในการสัมมนา 
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

4.5.4.1 กลุ่มผู้จัดการสัมมนาเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวใน
การสัมมนาแตล่ะครั้งเป็นอย่างมากกลุ่มนี้แบ่งเปน็ 2 กลุม่ยอ่ย คือ 

 
 



   1) คณะกรรมการจัดด าเนินการสัมมนา (Steering Committee) จะเป็น
คณะกรรมการกลางที่ด าเนินการในเรื่องนโยบายและการปฏิบัติต่างๆ ให้ส าเร็จด้วยดี  ประกอบด้วย ประธาน 
รองประธาน เลขานุการหรือผู้ ช่วยเลขานุการ นายทะเบียน ประธานอนุกรรมการ ฝุ ายต่าง ๆ เช่น 
ฝุายเอกสาร ฝุายสถานที่และบริการ ฝุายอาหารและเครื่องดื่ม ฝุ ายกิจกรรมและวิทยากร ฝุายการเงิน           
ฝุายวัดและประเมินผล เป็นต้น 
   2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคณะอนุกรรมการแต่ล่ะฝุาย เช่
น ผู้พิมพ์เอกสาร ผู้เรียงเอกสาร เจ้าหน้าที่โรเนียวเย็บเล่ม เจ้าหน้าที่สื่อวัสดุ โสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ผู้
จัดห้องประชุม ฯลฯ 
  4.5.4.2 กลุ่มวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกลุ่มที่คณะกรรมการด าเนินการสัมมนาเชิญมา 
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนท าการสัมมนา หรือระหว่างท าการสัมมนา ส าหรับการเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้ก่อนท าการสัมมนานั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แนวคิดบางประการที่จะใช้ประโยชน์ต่อ          การ
สัมมนาในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรที่ถูกเชิญมาพูดครั้งนั้นจะเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิและมีหน้ าที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะจัดสัมมนาอย่างแท้ จริง ขั้นตอนนี้จะเป็ นส่ วนหนึ่งที่มุ่ งเสริมความรู้ และแนวคิด            
ให้ผู้เข้ารว่มสัมมนาได้เป็นอยา่งดี 
 
  4.5.4.3 กลุ่มสมาชิกผู้ร่วมการสัมมนา การสัมมนาจะส าเร็จลุล่วงลงไปไม่ได้ถ้าขาดสมาชิกผู้เข้
าร่วมการสัมมนา และในการสัมมนาแต่ละครั้งผู้ เข้าร่วมการสัมมนาเป็นผู้ที่ประสบการณ์มากในเรื่องที่จะ
สัมมนา ผลของการสัมมนาจะออกมาดี แต่ถ้าผู้เขา้ร่วมมีประสบการณ์น้อย และไม่เอาใจใส่ตอบปัญหาของการ
สัมมนา ก็จะท าให้ การสัมมนาในครั้ งนั้นประสบความล้มเหลว ดัง นั้นผู้ เข้าร่ วมสัมมนาจึงต้องมี                 
ความตั้งใจอย่างจริงจังต่อปัญหา และช่วยกันพิจารณาหาแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.5.5 กระบวนการจัดสัมมนา 
  การจัดสัมมนาทั่วไปแบ่งออกได้  3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการก่อนการสัมมนา ขั้นด าเนินการ
ระหว่างการสัมมนา และขั้นประเมินผลหลัง การสัมมนา ซึ่ งแต่ละขั้นเหล่า นี้มีรายละเอียดที่จะ  
ต้องด าเนินการหลายอย่าง ผู้ด าเนินการสัมมนาจ าเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนว่าการจัดการสัมมนาในแต่
ละครั้งนั้น จะต้องเตรียมการอะไรบ้ าง มีอะไรที่ต้องท าก่อน มีอะไรต้องท าทีหลังหรือท าพร้ อมๆ กันได้
โดยเฉพาะผู้ด าเนินการควรจะต้องเตรียมการในเรื่องต่อไปนี้ 
  4.5.6 ขั้นเตรียมการก่อนการสัมมนา 
  4.5.6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  4.5.6.2 ออกแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามไปยังอาจารย์ที่จะเข้ าร่ วมสัมมนา           
เพ่ือหาข้อมูลของเนื้อหาวิชาที่อาจารย์ส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้สัมมนาและน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าตารางการ
สัมมนาและหลักสูตร 
  4.5.6.3 ออกแบบสอบถามเพ่ือน ามาค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะและค่าที่พักของผู้เข้าร่วม
สัมมนา 
  4.5.6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการสัมมนา 
  4.5.6.5 จัดท าตารางสัมมนาและหลักสูตร 
  4.5.6.6 เตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา 
  4.5.6.7 แจ้งข่าวเรื่องโครงการสัมมนาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์ 
 4.5.7 การดําเนินการเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  4.5.7.1 จัดท าแบบประวัติหรือแบบลงทะเบียนของผู้เขา้รับการสัมมนา 



  4.5.7.2 ท  าหนังสือแจ้งหน่วยงานให้คัดเลือกบุคคลเข้ารับการสัมมนาโดยแจ้งคุณสมบัติของผู้
เขา้รับการสัมมนาพรอ้มทั้งส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาของแบบประวัติให้กรอก 
  4.5.7.3 คัดเลือกผู้เขาสัมมนาโดย 
   1) ก าหนดแนวทางในการคัดเลือกว่าจะใช้เกณฑใ์นการคัดเลือกอย่างไร 
   2) พิจารณาใบสมัคร 
   3) คัดเลือกจัดแบ่งกลุ่ม 
  4.5.7.4 แจ้งชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาให้สังกัดและผู้เข้าสัมมนาทราบพร้อมทั้ง 
ก าหนดการรายละเอียดที่ผู้เข้าสัมมนาจะต้องทราบและเอกสารที่จ าเป็น (ก าหนดการเปดิพิธี–การแต่งกาย) 
 4.5.8 การดําเนินการเกี่ยวกับวิทยากร 
  4.5.8.1 ท ารายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสัมมนา (ภูมิหลัง–วุฒิการศึกษา) ส่งวิทยากร 
  4.5.8.2 ติดต่อวิทยากรเป็นการส่วนตัว โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวัตถุประสงค์ของ
หัวขอ้วิชา ขอบเขตของหัวข้อบรรยาย ตลอดจนให้รายละเอียดอื่นๆ พร้อมทั้งสอบถามวิทยากรว่าต้องการอะไร 
จะให้สถานที่และจัดเตรียมอุปกรณหรือเอกสารอยา่งไรบ้าง 
  4.5.8.3 ท าหนังสือเชิญวิทยากร (พร้อมทั้งส่งตารางการสัมมนาและรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตร) และขออนุญาตผู้บังคับบัญชาของวิทยากร 
  4.5.8.4 เตรียมรถรับส่งวิทยากรในแตล่ะวัน 
  4.5.8.5 เตือนวิทยากรล่วงหน้า 1 วัน และควรย้ าเรื่องการเตรียมรับเกี่ยวกับการเดินทางของ
วิทยากร 
 4.5.9 การดําเนินการอ่ืนๆ เกี่ยวกับการสัมมนา 
  4.5.9.1 ติดต่อเกี่ยวกับการสัมมนานอกสถานที่ (ดูงานฝึกงาน ทัศนศึกษาฯลฯ) โดยติดต่อหน่
วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.5.9.2 เตรียมจัดกิจกรรมทดแทนในกรณีท่ีวิทยากรไม่สามารถจะมาบรรยายได้ 
  4.5.9.3 เตรียมวิธีการประเมินผล และออกแบบประเมินผล 
  4.5.9.4 เตรียมงบประมาณ (เบิกเงินทดรองจ่าย) 
  4.5.9.5 เตรียมออกประกาศนียบัตรและจัดพิมพ์ 
  4.5.9.6 เตรียมติดต่อจัดหาเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการสัมมนา 
  4.5.9.7 วางแผนการใช้สถานที่ในการสัมมนาการจัดห้อง และเตรียมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ที่
จะใช้ในแต่ละวันล่วงหน้า (โดยอาจจะท าเป็นรายวันว่าวันใดจะใช้ห้องใด และจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างให้ผู้
รับผิดชอบทราบ) 
  4.5.9.8 จัดท าปูายชื่อโครงการสัมมนา ปูายชื่อวิทยากร ปูายชื่อผู้รับการสัมมนา          (ปูาย
ใหญ่ตั้งโต๊ะ ปูายเล็กติดเสื้อ) ปูายบอกมายังห้องสัมมนา ปูายลงทะเบียน ปูายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
  4.5.9.9 เตรียมแฟูมแจกผู้เข้ารับการสัมมนาในแฟูมควรใส่ โ ครงการสัมมนา ตาราง          
การสัมมนา รายละเอียดหลักสูตร คู่มือในการสัมมนา (ถ้ามี) รายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนา (วุฒิการศึกษาสังกัด) 
รายชื่อ ผู้เขา้รับการสัมมนาแบบกลุ่ม (ถ้ามีการแบ่งกลุ่ม) เอกสารประกอบการสัมมนา กระดาษเปล่าส าหรับโน๊
ต 
  4.5.9.10 เตรียมแฟูมส าหรับลงทะเบียน 2–3 แฟูม ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เข้ารับการสัมมนา 
(รายชื่อควรโรเนียวด้านเดียว เพื่อสะดวกในการเซ็นชื่อ) 
 
 



 4.5.10 การเตรียมการสําหรับพิธีเปิด – ปิด 
  4.5.10.1 ร่างค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิด–ปิดการสัมมนา 
  4.5.10.2 ท าหนังสือเชิญประธานเปิด–ปิด การสัมมนาพร้อมกับแจ้งก าหนดการและแบบค า
กล่าวเปิด–ปิด 
  4.5.10.3 ท าหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผู้มีเกียรติมาในพิธีเปิด–ปิดสัมมนา 
  4.5.10.4 ท าหนังสือสื่อมวลชนให้มาช่วยท าข่าวในพิธีเปิด–ปิด 
  4.5.10.5 เตรียมเขียนข่าวแจกสื่อมวลชน 
  4.5.10.6 เตรียมแผนปฏิบัติงานในพิธีเปิด–ปิดการสัมมนาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เช่นลงทะเบียน 
แจกเอกสาร จัดสถานที่โต๊ะหมู่บูชา แจกันดอกไม้ การต้อนรับ ประธาน แขกและสื่อมวลชน ตรวจสอบควบคุม
แสงเสียง สถานที่ ฯลฯ (โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง เวลา สถานที่) 
  4.5.10.7 เตรียมเรื่องที่จะชี้แจงให้ผู้เข้าสัมมนาในวันเปิด - ปิด (แนวทางปฐมนิเทศ) ซึ่งควรที่
จะชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสัมมนา และขอบเขตเนื้อหา เช่น แนะน าเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหลักเกณฑ์
หรือการปฏิบัติตนระหว่างเข้าสัมมนา การเซ็นชื่อเวลาใด ที่ไหน อย่างไร  การขาดการสัมมนา หลักเกณฑ์ใน
การใหใ้บรับรอง หรือประกาศนียบัตร การติดปูายชื่อ การสับเปลี่ยนที่นั่ง วิธีการแจกเอกสาร การให้บริการ
และอ านวยความสะดวกต่างๆ เวลาพัก บริการเครื่องดื่มเวลาใด  ที่ไหน อย่างไร ห้องน้ า  
หอ้งสมุด ห้องเครื่องดื่มอยู่ที่ไหน การโทรศัพท์ติดต่อ 
  4.5.10.8 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่สัมมนา สถานที่ลงทะเบียนและสถานที่
ส าหรับพิธีเปิด - ปิด ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะใช้ได้ก่อนวันเปิด - ปิด การสัมมนา 
  4.5.10.9 เตรียมสรุปแบบประเมินผลการสัมมนาเพ่ือรายงานให้ประธานในพิธีทราบ 
 4.5.11 ขั้นดําเนินการระหว่างการสัมมนา 
  4.5.11.1 จัดแฟูมเซ็นชื่อประจ าวัน 
  4.5.11.2 ชี้แจงก าหนดการประจ าวัน 
  545.11.3 แจกเอกสารที่มีแต่ละคน (ควรเตรียมกระดาษเปล่าไว้ให้ผู้เข้าสัมมนาด้วย) 
  4.5.11.4 จัดรถรับ – ส่งวิทยากร 
  4.5.11.5 ตอนรับและส่งวิทยากรและอ านวยความสะดวก เตรียมที่พักให้วิทยากร ชี้แจงวิธีใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือตา่งๆ ที่วิทยากรต้องการ 
  4.5.11.6 แนะน าวิทยากร และขอบคุณ 
              4.5.11.7 จัดของสมนาคุณวิทยากร 
  4.5.11.8 จัดเครื่องดื่มส าหรับวิทยากร 
  4.5.11.9 จัดเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการสัมมนา 
  4.5.11.10 สังเกตการณ์การสัมมนา 
  4.5.11.11 คอยควบคุมเวลาให้เป็นไปตามก าหนดการ 
  4.5.11.12 ตรวจสอบสถานที่ เวลา เสียง อุปกรณ์ให้พร้อมที่จะใช้อยูเ่สมอ 
  4.5.11.13 เปลี่ยนปูายชื่อวิทยากร และผู้เขา้รับการสัมมนา 
  4.5.11.14 อ านวยความสะดวกให้แกผู่้เข้ารับการสัมมนา 
  4.5.11.15 สังเกต สอบถามและวิเคราะห์ปัญหาประจ าวัน 
  4.5.11.16 ประชุมกรรมการเพื่อหาทางแก้ไข 
  4.5.12 ขั้นประเมินผลหลังการสัมมนา 
  4.5.12.1 วิเคราะห์ประเมินผลการสัมมนา 



  4.5.12.2 รายงานผลการสัมมนาต่อผูบังคับบัญชา 
  4.5.12.3 ท าหนังสือแจ้งผลการสัมมนาต่อหน่วยงานของผู้เข้ารับการสัมมนา 
  4.5.12.4 ด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จา่ยอื่นๆ ให้เรียบร้อย 
  4.5.12.5 ติดตามผล 
  4.5.12.6 วิเคราะห์ ติดตามผล 
  4.5.12.7 ปรับปรุงหลักสูตร 
  4.5.12.8 หากมีอะไรต้องติดต่อผู้ เข้ารับการสัมมนาภายหลังได้ก าหนดไว้ก่อน เกี่ยวกับ
สถานที่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงทีหลัง หรือเกี่ยวกับการแจกเอกสารที่จัดท าทีหลัง ถ้ าจ าเป็นอาจขอซองจดหมาย
ปิดแสตมป์ไว้ก่อนก็ได้ 
 4.5.13 ข้อดีของการสัมมนา 
  4.5.13.1 ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าโดยรับการให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.5.13.2 กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนาทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการสัมมนาอย่างเต็มท่ี 
  4.5.13.3 มีการเสนอเอกสารและข้อมูลใหม่ๆ 
  4.5.13.4 ได้รูปแบบของการแก้ปญหาหลายๆ แนวทางท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
 4.5.14 ข้อจํากัดของการสัมมนา 
  4.5.14.1 ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านอาจใจแคบไม่ยอมรับความคิดใหม่ๆ มักจะควบคุมให้การ
สัมมนาเป็นไปตามความคิดเห็นของตนเอง 
  4.5.14.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่กล้าตักเตือนผู้เขาร่วมสัมมนาท่านอ่ืน ๆ ที่กระท าตนไม่
เหมาะสมในขณะสัมมนา 
  4.5.14.3 ระยะเวลาในการสัมมนาถ้าหากมีเวลาจ ากัดจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

      5. การศึกษาดูงาน 
 การศึกษาดูงาน หมายถึง การพาบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาค้นคว้า และเพ่ิมพูนในสถานที่ต่างๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีคุณภาพ  ดังนั้น ก่อน
การศึกษาดูงานควรมีประเด็นค าถามเก่ียวกับการศึกษาดูงานไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 
 1) การศึกษาดูงานจะมีส่วนในการแก้ปัญหาการท างานให้กับตนเองอย่างไร? 
 2) การศึกษาดูงานจะก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่น าใช้กับการท างานได้อย่างไร? 
 3) การศึกษาดูงานมีประโยชน์ต่อทีมงาน และหน่วยงานอย่างไร? 
     5.1 วิธีการศึกษาดูงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  วิธีการศึกษาดูงานให้เกิด ประสิทธิภาพหรือให้ เกิดประโยชน์จากการศึกษาดูงานนั้นควรมี
วิธีการดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 เตรียมความพร้อมก่อนศกึษาดูงาน 
   5.1.1.1 ความพร้อมในเรื่องสภาพร่างกาย ให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ ในภาวะที่พร้อมที่
จะศึกษาดูงาน 
   5.1.1.2 สร้างทัศนคติเชิงบวก ให้ เกิดความรู้สึกที่ดีในการศึกษาดูงาน ด้วยการ
มองเห็นถึงข้อดีในการศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จะศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมที่จัดร่ วมในการศึกษาดูงานรวมทั้ง
ผลที่จะได้รับกับตนเอง ทีมงาน และหน่วยงาน 



   5.1.1.3 ตั้งประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานปัจจุบัน รวมทั้งทบทวนถึง วิธีการ
ท างานปัจจุบันถึงแนวคิดที่มุ่งหวัง เพ่ือจะได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ และ
จดเป็นบันทึกเตือนความจ าก่อนการศึกษาดูงาน 
  5.1.2 เตรียมความพรอมขณะศึกษาดูงาน 
   5.1.2.1 รับฟังการบรรยายหรือการเล่าถึงประสบการณ์ในการท างานตลอดจน
เทคนิควิธีการท างานใหม่ๆ 
   5.1.2.2 คิดตาม สร้างแนวความคิดใหม่ โดยมองถึงขอดีของวิธีการท างานแบบใหม่ที่
ไดเ้รียนรู้ ที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับวิธีการท างานแบบปัจจุบัน เพ่ือลดปัญหาและเสริมประสิทธิภาพใน
การท างาน 
   5.1.2.3 ถามดู การตั้งค าถามเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้โดยถามจากสิ่งที่ได้เห็น 
 การตั้งค าถามเป็นการจุดประกายความคิด กระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ในการท างานในปัจจุบันถึง
เทคนิค วิธีการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
การน าเอาวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เป็นต้น ซึ่งการถามเพ่ือสร้างองค์ความรู้นี้ เราจะไขข้อข้องใจถึง
ประเด็นปญัหาที่ได้ตั้งไว้ก่อนการศึกษาดูงานได้ 
   5.1.2.4 รู้เขียน การน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนั้น น ามาเขียนหรือจดบันทึก
ย่อเตือนความจ า การเขียนเป็นสิ่งส าคัญเพราะตกผลึกจากความรู้ความเข้าใจของตนเองนั่นคือเขียนตามที่รู้
หรือเขา้ใจ ซึ่งโดยปัจจุบันเราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น  การบันทึกความรู้ด้วยกล่องถ่ายวิดีโอ หรือเล่าเรื่อง
จากรูปภาพโดยการถา่ยภาพ หรือบันทึกเสียงด้วยเครื่องอัดเทป โทรศัพทมือถือ ซึ่งจะช่วยเตือนความจ าให้กับ
ตัวเอง และถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ได้อีกวิธีหนึ่ง 
  5.1.3 เตรียมความพร้อมหลังศึกษาดูงานเสร็จสิ้น 
   5.1.3.1 ทบทวนความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานของตนเอง 
   5.1.3.2 น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกตใ์ชในการท างาน 
   5.1.3.3 จดบันทึกเตือนความจ าถึงวิธีการแก้ปัญหาตามประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้ก่อน
การศึกษาดูงาน ความรู้ ที่สามารถน ามาประยุกต์ ใช้ตลอดจนความรู้ ใหม่ๆ ที่ เกิดขึ้นการจดบันทึกนี้ 
เป็นการตรวจสอบความรู้ของตนเองที่ได้รับในอีกทางหนึ่งด้วย 
   5.1.3.4 จัดประชุมแต่ละทีมงานเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันติดตามและ
ประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ก่อนที่จะรวบรวมความรู้ที่ได้ในแต่ละบุคคลมาสรุปเพ่ือจัดท าเป็
นองคค์วามรู้แตล่ะทีมงาน 
   5.1.3.5 ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ และน าองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
ท างานอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
 5.2 ขั้นตอนการนิเทศแบบศึกษาดูงาน 
  5.2.1 เลือกสถานที่ศึกษาดูงานที่ตรงกับปัญหาและความต้องการ 
  5.2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 
  5.2.3 วางแผน ประสานงาน กับสถานที่ท่ีจะไปศึกษาดูงาน 
  5.2.4 แจ้งให้หนว่ยงานที่ไปศึกษาดูงาน บรรยายสรุปให้ฟัง 
  5.2.5 ควรใช้เวลาในการศึกษาดูงาน ให้นานพอสมควร 
  5.2.6 หลังจากศึกษาดูงานแล้วควรกลับไปสรุปแนวความคิด และวางแผนปรับปรุงงานต่อไป 
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แบบบันทึกการศึกษาดูงาน (แบบท่ี 1) 
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เรื่องท่ีศึกษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน สิ่งท่ีนําไปประยุกตใช้ หมายเหตุ 
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แบบบันทึกการศึกษาดูงาน (แบบท่ี 2) 

ชื่อผู้ศึกษาดูงาน.......................................................................วันที่............................... .................. 
ชื่อรายการที่ศึกษาดูงาน..........................................................สถานที่ศึกษาดูงาน...........................  
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1. จุดประสงค์การศึกษาดูงาน 
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2. ลักษณะหรือรูปแบบการจัด/ท า/ตกแตง/ผลิต/สาธิต ฯลฯ ของผู้ที่ให้ศึกษาดูงาน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
3. ผลจากการศึกษาดูงาน 
3.1 ส่วนดี......................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................................ 
3.2 ส่วนที่ควรปรับปรุง............................................................................................................. . 
............................................................................................................................................ 
4. รายการ/สิ่งที่ควรน าไปปรับปรุงใช้ในโรงเรียน 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
5. วิธีการที่จะน าสิ่งหรืองานที่ได้ไปปรับปรุงใช้ 

ใช้เครื่องบันทึกภาพ วีดีโอ 
ถ่ายภาพ จ านวน.........ภาพ 
ได้รับเอกสารคือ.............................................................................................................. .. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ศึกษาดูงาน 
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6. การดูนิทรรศการ 
 นิทรรศการ หมายถึง  การจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่าง ๆ ด้วยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์และกิจกรรม
ที่หลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบที่เร้
าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู การฟัง การสังเกต การจับต้องและการทดลองด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น 
รูปภาพ ของจริง หุ่นจ าลอง ปูายนิเทศ และกิจกรรมต่ างๆ เช่น การประกวดการแข่งขัน การบรรยาย การ
สาธิต การอภิปราย และการตอบปัญหา เป็นต้น 

7. การสาธิตการสอน 
 การสาธิตการสอน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้ดูเห็นการด าเนินการคล้ายสถานการณ์จริง โดยการน าคณะ
ครูไปชมสาธิตการสอนในหรือนอกโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้สาธิตการสอนน าประโยชน์ที่ได้จาก
การไปชมการสาธิตการสอน มาปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง และเป็นการเสริมแรงให้กับผู้
สาธิตการสอน ถ้าหากผู้สาธิตการสอนเป็นครูในโรงเรียนเดียวกันดู ผู้สาธิตการสอนจะต้องปรับปรุงการเรียน
การสอนของตนเองให้มาก เพ่ือมาเป็นผู้สาธิตการสอน 
 การดําเนินการนิเทศแบบสาธิตการสอน มีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 เตรียมการสาธิตการสอน 
  1.1 ศึกษา ปัญหา ส ารวจความต้องการ เพ่ือน าไปสู่การสาธิตการสอนในเรื่องที่ตรงกัน 
  1.2 แจ้งผู้สาธิตการสอนและผู้ดูการสาธิตการสอน ทราบวัตถุประสงค์ร่วมกันในเรื่องของการ
ชมการสาธิตการสอน กลุ่มประสบการณใดๆ เรื่องใด ชั้นใด ประสานงาน เตรียมการให้พร้อม 
  1.3 ให้ผู้ดูการสาธิตการสอนเตรียมบันทึกผลการชมการสาธิต การสอนตามรูปแบบที่
ก าหนดให ้
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการสาธิต 
  ผู้ดูการสาธิต การสอนศึกษาสังเกต กระบวนการขั้นตอน  เทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่างๆ ที่
ได้จากการสาธิตการสอน และจดบันทึกไว้ 
 ขั้นที่ 3 ประยุกต์ และด าเนินการ 
  ผู้ดูการสาธิตการสอนน ากระบวนการ เทคนิควิธีการสอนที่ได้ จากการสาธิตการสอนสรุป
ประยุกตใ์ช้ด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนของตน 
 ขั้นที่ 4 ประเมินผล 
  4.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูผู้ไปดูสาธิตการสอน มีการเปลี่ยนแปลง 
  4.2 สรุป รายงานผล แจ้งให้คณะครูผู้ไปดูการสาธิตการสอนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงแก้ ไข 
พัฒนาตนเองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
มาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน 
 การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการส าคัญที่จะต้ องด าเนินการให้ได้แผนนิเทศ
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือ/คู่มอืปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน แสดงถึงการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและ
ระบบการด าเนินงานของโรงเรียนได้ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดมาตรฐานใน
การนิเทศภายในโรงเรียนไว้ 5 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนก าหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีค าสั่งแต่งตั้งเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
 1.1  ให้มีคณะบุคคลรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีค าสั่งแต่งตั้ง 
 1.2  บุคลากรที่ไดร้ับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม 
 1.3  มีการก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบไว้ชัดเจน 
 1.4  บุคลากรที่ได้รับมอบหมายเขา้ใจภาระงานและความรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน 
 1.5 คณะครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 2 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการนิเทศ 
 2.1 มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการนิเทศ ดังนี้ 
  2.1.1 ข้อมูลแสดงสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
  2.1.2 ข้อมูลแสดงความต้องการพัฒนาของครู 
  2.1.3 นโยบายของหน่วยงานระดับเหนือในการพัฒนาครู 
 2.2 ข้อมูลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
 2.3 การจัดเก็บข้อมูลสะดวกและน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันท ี
 2.4 มีการน าข้อมูลที่ได้จัดเก็บมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
 2.5 มีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี 
มาตรฐานที่ 3 โรงเรียนมีแผนการนิเทศท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนาครูและของโรงเรียน 
 3.1 มีแผนนิเทศที่มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  3.1.1 ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาครู 
  3.1.2 จุดเน้นที่ต้องพัฒนา 
  3.1.3 กิจกรรมการนิเทศและรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ได้แก่ วัตถุประสงค์         เปู
าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา สื่อและเครื่องมือที่จ าเป็น วิธีการวัดและประเมินผล   
กิจกรรมการนิเทศ 
  3.1.4 แผนนิเทศของโรงเรียนตอบสนองความต้องการพัฒนาของครูและของโรงเรียน 
  3.1.5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศตามบทบาทหน้าที่ของตน 
  3.1.6 การเขียนสาระส าคัญของแผนการนิเทศแต่ละส่วนสอดคล้อง สัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ 4 โรงเรียนด าเนินการตามแผนการนิเทศท่ีวางไว้ 
 4.1 มีผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
 4.2 ผู้รับผิดชอบรับทราบ และด าเนินการตามแผนการนิเทศ 
 4.3 คณะครูรับทราบแผนนิเทศของโรงเรียน 
 4.4 ผู้นิเทศด าเนินการได้ตามแผนการนิเทศ 
 4.5 มีการบันทึกการด าเนินการและผลการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม 
มาตรฐานที่ 5 โรงเรียนประเมินผลตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบและน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงการนิเทศของโรงเรียน 
 5.1 มีการวางแผนประเมินผลแผนนิเทศ 
 5.2 แผนการประเมินผลแผนนิเทศ ประกอบด้วย 
  5.2.1 สิ่งที่จะประเมิน 
  5.2.2 สภาพความส าเร็จและเกณฑ์การประเมิน 
  5.2.3 วิธีการและเครื่องมือประเมิน 
  5.2.4 แหล่งข้อมูลผู้ประเมิน 
 5.3 มีรายงานผลแผนนิเทศของโรงเรียนที่ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  5.3.1 แผนนิเทศปีการศึกษาท่ีจะประเมิน 
  5.3.2 การด าเนินการตามแผนนิเทศและผลการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม 
  5.3.3 ผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการนิเทศแต่ละกิจกรรม 
  5.3.4 อุปสรรค/ปัญหาในการด าเนินการ 
 5.4 คณะครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประเมิน 
 5.5 น าผลการประเมินไปพิจารณาวางแผนนิเทศของโรงเรียนในปี ต่อไปเพ่ือให้ การนิเทศ 
เป็นไปตามมาตรฐาน แผนการนิเทศเป็นเสมือนเข็มทิศ ของการนิเทศซึ่งต้องวางแผนโดยอิงหลักการ ทฤษฎี 
เทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องกับ การนิเทศ เพ่ือให้ได้แผนการนิเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทและ
ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนางานของโรงเรียน และครู  
 ศุภลักษณ มุขพรหม (2553) ไดเ้สนอเทคนิควิธีการด าเนินการสู่มาตรฐานการนิเทศภายใน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 สร้างความตระหนัก 
 เป็นขัน้การจัดการให้ครูรับรู้ปัญหาหรือสถานการณ์ ให้ตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็นใน 
การพัฒนานั้นๆ เช่น การให้รับทราบข้อมูล หรือสภาพปัญหา การกระตุ้น หรือ สร้างแรงจูงใจสภาพ
ความส าเร็จในขั้นนี้ คือ ครูรับทราบปัญหา/นโยบาย มีความสนใจและกระตือรือร้นและพร้อมจะแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ขั้นที่ 2 ปักหลักชัย 
 เป็นการด าเนินงานเพ่ือก าหนดจุด พัฒนาและก าหนดสภาพความส าเร็จในการพัฒนาร่วมกัน        
โดยรวบรวมข้อมูลและศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดหลักชัยหรือเปูาหมาย 
  สภาพความส าเร็จในขั้นนี้ คือ 
  2.1 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้วางแผน 
  2.2 ผู้เกี่ยวข้องมีภาพความคาดหวัง เพ่ือเตรียมวางแผนการนิเทศ 
  2.3 มีเปาูหมาย/วัตถุประสงค์การนิเทศชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการและรับรู้ร่วมกัน 
 ขั้นที่ 3 ร่วมใจพัฒนา 
 เป็นการพิจารณาหาทางเลือกในการนิเทศ เช่นผู้นิเทศ ผู้ รับการนิเทศ วิธีการนิเทศ/กิจกรรม สื่อ/
เครื่องมือ ทั้งนี้การด าเนินการอาจด าเนินการในลักษณะกลุ่ มที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาจมีหลายกลุ่มตาม         
ความสนใจ/ความต้องการจ าเป็น โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดองค์ประกอบต่างๆ และที่
ส าคัญผู้บริหารในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นิเ ทศการศึกษาต้องเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มประสิทธิภาพ คือ 
ท าหน้าที่อ านวยการ เช่น การวินิจฉัยสั่งการ การจัดวิธีการให้ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท าหน้าที ่
เป็นผู้ประสานงาน เช่น การประสานความรู้ ความคิด ของทีมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการตามเปูาหมาย ท า
หนา้ที่ผู้นิเทศ เช่น การให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ตรวจและประเมินกิจกรรม/งานโครงการ 
 สภาพความส าเร็จในขั้นนี้ คือ 

3.1 ผู้รับการนิเทศมีเปูาหมายในการพัฒนาตนเองชัดเจน 
3.2 ผู้รับการนิเทศได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาตนเองตามเปูาหมาย 
3.3 ผู้นิเทศมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวผู้นิเทศ 
3.4 ที่มีความเหมาะสม มีค าสั่งมอบหมายและก าหนดภารกิจชัดเจน 
3.5 ผู้รับการนิเทศรับทราบภารกิจที่จะนิเทศตามสภาพความต้องการ 
3.6 มีกิจกรรมนิเทศท่ีเหมาะกับสภาพความต้องการจ าเป็น และข้อจ ากัดของโรงเรียน 
ในแต่ละกิจกรรมการนิเทศควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้ ชื่อกิจกรรมการนิเทศ จุดประสงค์/ 

เปูาหมายของการนิเทศ สภาพความส าเร็จที่ต้องการพัฒนา (ความรู้/ทักษะ/เจตคต)ิ กระบวนการ/ 
ขั้นตอนการนิเทศ วัน เวลา สถานที่ที่ด าเนินการ สื่อประกอบการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศและผู้ปฏิบัติ/
ผู้รับผิดชอบ/คณะ 

สิ่งส าคัญ คือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีจัดให้มีการนิเทศแม้จะมอบหมาย
ให้ครูนิเทศกันเองก็ตาม กิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบจะต้องร้อยรัดสัมพันธ์กันมีความ 
ชัดเจนและเห็นภาพงานตลอดแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นที ่4 รู้ค่าผลงาน 
เป็นขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน นอกจากจะเป็นการประเมินผล สภาพ

ความส าเร็จของการด าเนินงานแล้ว ยังเป็นการน าผลข้อมูลด้านปัญหา/อุปสรรค เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนปรับปรุงแก้ไขในการนิเทศครั้งต่อไป ดังนั้น การวัดประเมินผลที่ดีควรมีข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง ผู้รับการประเมินรู้จุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขและยอมรับผลการประเมินด้วยความเต็มใจ  ควร
วางแผนการประเมินทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการและสิ้นสุดการนิเทศมีหลักการส าคัญ คือ เป็นการ
ติดตามช่วยเหลือ สร้างขวัญก าลังใจ โดยมุ่งให้ผู้รับการนิเทศสามารถพัฒนาตนเองได้ตามเปูาหมาย เน้นการวัด
และประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินเพ่ือให้ทราบปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนางาน 
ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินมีส่วนร่วม เช่น ก าหนดวิธีการประเมิน ให้วิพากษ์เครื่องมือ หรือแบบการ
ประเมิน การคัดเลือกผู้ประเมิน/ทีม การประเมินตนเองเป็นต้น 

สภาพความส าเร็จในขั้นนี้ คือ 
4.1 ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมในการวางแผนประเมิน เช่น ร่วมก าหนดขอบข่ายและเกณฑ์        การ

ประเมิน ก าหนดแหล่งข้อมูลและระยะเวลา 
4.2 สร้างและมีเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย มีคุณภาพสอดคล้องภารกิจ/กิจกรรม 
4.3 มีการวัดและประเมินผลทั้งด้านกระบวนการและผลลัพธ์ 
ขั้นที ่5 สืบสานพัฒนาคู่มือสู่การปฏิบัติ 
เป็นการน าข้อมูลผลการด าเนินงานจากขั้นตอนที่  1–4 มาสรุปวางแผนจัดท าคู่มือหรือ           

แผนการนิเทศ และน าไปสู่การปฏิบัติในการนิเทศภายในโรงเรียนต่อไปส่วนประกอบของคู่มือ/             
แผนการนิเทศควรประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนประกอบตอนต้น 
- ค าน า ค าชี้แจง สารบัญ 

ส่วนประกอบตอนกลาง 
ตอนที่ 1 บทน า 

- ความส าคัญและความเป็นมา 
- วัตถุประสงค์ของการนิเทศภายใน 

ตอนที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ตอนที่ 3 วิธีด าเนินการ 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 5 สรุปอภิปราย 
ส่วนประกอบตอนท้าย 
ค าสั่ง หลักฐานอ้างอิง 
สภาพความส าเร็จในขั้นนี้ คือ 
5.1 มีคู่มือ / แผนการนิเทศที่สมบูรณ์ 
5.2 คณะผู้นิเทศมีความม่ันใจในการนิเทศสามารถนิเทศได้ตรงตามแผน 
ขั้นที ่6 ร้อยรัด สรุปรายงานผล 
 
 



เป็นขั้นตอนเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนนิเทศ จะต้องมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยใช้รูปแบบการรายงาน การวิจัย หรือรายงานการประเมินโครงการ แล้วน าผล          
การนิเทศไปใช้พัฒนางานต่อไป 
สภาพความส าเร็จในขั้นนี้ คือ 

6.1 ท าให้ทราบผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม ่
6.2 ท าให้ทราบข้อมูลในการด าเนินงานว่ามีปัญหา / อุปสรรคอะไร 
6.3 ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา อ้างอิงหลังการด าเนินงานและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานใน

ครั้งต่อๆ ไป 
กิจกรรมการนิเทศภายในสามารถด าเนินการได้หลายวิธี ดังนั้น การด าเนินการนิเทศภายในควร 

เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาลักษณะงานและความพร้อมของโรงเรียน  เพราะ         
การนิเทศภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
แนวทางการประเมินผลการนิเทศ 

 
การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตีค่าเพ่ือตัดสินผลงานนิเทศการศึกษาที่ก าลังด าเนินการอยู่ 

และท่ีด าเนินการไปแล้ว มีผลเป็นที่พอใจหรือไม่ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงส่วนใด เพ่ือให้งานการนิเทศประสบ
ผลส าเร็จตามที่ต้องการ การประเมินผลเป็นขั้นตอนส าคัญข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการที่
ต้องการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและความส าเร็จในการนิเทศการสอน 

การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนและหรือการนิเทศการเรียนการสอนมีความจ าเป็นและส าคัญ
อย่างยิ่ง ในการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนในการประเมินผลด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การ
ประเมินทั้งระบบ หมายถึง การที่ต้องมีการประเมินทั้งปัจจัยปูอนเข้าหรือปัจจัยน าเข้า (Input) ประเมิน
กระบวนการนิเทศการสอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการนิเทศการศึกษาและประเมินผลลัพธ์ (Product) ซึ่ง
หมายถึง ผลลัพธ์ของโครงการโดยภาพรวม และผลลัพธ์ของกระบวนการนิเทศการสอนที่ครูได้รับการนิเทศ 
เมื่อมีการประเมินผลระบบการนิเทศ รวมถึงโครงการการนิเทศของโรงเรียนซึ่งอาจจะมีโครงการย่อย ๆ ภายใต้
โครงการนิเทศในโรงเรียนโดยรวมก็ได้ ดังนั้น รูปแบบของการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและวิธีการ
ประเมินอาจจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการนิเทศการศึกษาแต่ละเรื่องและการนิเทศการสอนซึ่งเน้นเฉพาะการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียนโดยตรงการประเมินผลโครงการกิจกรรมหรือตัวหลักสูตรใช้
หลักการประเมินผลที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งรูปแบบต่าง ๆที่เลือกใช้ในการประเมินอาจจะมีการปรับประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการประเมินผลที่ส าคัญคือ ในการนิเทศนั้นควรมีการประเมินทั้ง
ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้นิเทศด้วย เพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
นิเทศให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 

ในการประเมินผลใดก็ตาม จะประกอบด้วยการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งโดยทั่วไป          
จะมีการประเมินผลระหว่างด าเนินการและการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการด าเนินการเครื่องมือ การ
ประเมินผลการนิเทศมีหลายแบบ การที่จะใช้เครื่องมือใดย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ก าหนด
ไว้เป็นส าคัญเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนิเทศ เช่น แบบสอบถามแบบทดสอบแบบส ารวจ การ
สัมภาษณ์ การตรวจสอบผลงานภาคปฏิบัติ การประชุมปรึกษาหารือและทบทวนการปฏิบัติงาน การวิจัยในเชิง
ประเมินผล การสังเกตการสอน การบันทึกวิดีทัศน์ การบันทึกเสียงการสังเกตการสอนโดยการเข้าไปนั่งในชั้น
เรียน การใช้แฟูมสะสมผลงาน (Portfolio) ฯลฯ  

รูปแบบการประเมินผลการนิเทศการสอน  ประยุกต์จากรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ
คณะกรรมการ Phi Delta Kappa Committee Model คณะกรรมการ Phi Delta Kappa เชื่อว่า           
การประเมินผล 4 ประการต่อไปนี้ มีความจ าเป็น 

1. การประเมินสิ่งแวดล้อม (Context evaluation) ในที่นี้ หมายถึงการประเมินโรงเรียนผู้บริหาร
ห้องเรียน สื่อและอุปกรณ ์

2. การประเมินตัวปูอน (Input evaluation) ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจหรือการออกแบบ
จุดประสงค์ เพ่ือตรวจสอบสมรรถภาพของสิ่งที่เกี่ยวข้องในที่นี้ ได้แก่ ครู ผู้นิเทศ นักเรียนวิธีการนิเทศ เทคนิค 
เนื้อหา เครื่องมือการนิเทศการสอน 

3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจปฏิบัติ ในที่นี้หมายถึง
การประเมินผลการนิเทศการสอน การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน การอบรม ฯลฯ 



4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation) ที่ ได้รับด้วยการจัดหาข้อมูลในการตัดสินซึ่งจะบรรลุ
ได้หรือในที่นี้อาจหมายถึงการประเมินผลที่ เกิดข้ึนจากการนิเทศการสอน เช่น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
ของนักเรียน 
 
การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการตรวจสอบกิจกรรมการนิเทศว่าสนองต่อ 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการนิเทศมากน้อยเพียงใด โดยมีการประเมิน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที ่1 ประเมินก่อนการด าเนินการ 
ขั้นที ่2 ประเมินระหว่างด าเนินการ 
ขั้นที ่3 ประเมินหลังด าเนินการ 
ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นที ่1 ประเมินก่อนการดําเนินการ 

เป็นการประเมินความพร้อมก่อนการด าเนินงานของผู้บริหารหรือคณะกรรมการของ
สถานศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของกิจกรรมว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
1.2 ตรวจสอบเครื่องมือ สื่อ คน และเวลา 

ขั้นที ่2 ประเมินระหว่างดําเนินการ 
เป็นการประเมินขณะปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยก าหนดรายละเอียด

ในแผนการประเมิน ให้ครอบคลุมสาระส าคัญ ต่อไปนี้ 
2.1 เรื่องท่ีประเมิน 
2.1.1 วัตถุประสงค์ 
2.1.2 เปูาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2.2 วิธีการประเมิน 
2.3 เครื่องมือประเมิน 
2.4 ระยะเวลาด าเนินการ 
2.5 ผลการประเมิน 

ขั้นที ่3 ประเมินหลังดําเนินการ 
ขั้นนี้ เป็นการประเมินผลส าเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน และความพึงพอใจของครูที่มี

ต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งประเมินได้จากสาระส าคัญ ต่อไปนี้ 
3.1 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายในแผนการนิเทศเพียงใด 
3.2 ครูเกิดการพัฒนาหรือไม่ 
3.3 การพัฒนาที่เกิดข้ึนส่งผลต่อนักเรียนมากน้อยเพียงใด 
3.4 ครูมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
3.5 มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนนิเทศในปีต่อไปหรือไม่ 

 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
 

แบบประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
โรงเรียน ................................................................................................................... 
 

ประเด็นการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
1. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนนิเทศเพียงใด 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
2. ครูเกิดการพัฒนาหรือไม ่ ........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
3. การพัฒนาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อนักเรียนมาก
น้อยเพียงใด 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
4. ครูมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ........................................................................................  

........................................................................................ 

........................................................................................ 
5. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงแผนนิเทศ ในปีต่อไปหรือไม่ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
 
 
ประเมินวันที่ ................... เดือน ...................... พ.ศ. ...................... 
ผู้ประเมิน........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ตัวอย่าง) 
 

แบบประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
โรงเรียน ................................................................................................................... 

กระบวนการ ปฏิบัติ ไม่ได้
ปฏิบัติ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ขั้นที1่ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ    

1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพด้านต่าง ๆ    
1.2 ส ารวจและประเมินความต้องการของครู    
1.3 จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ    
1.4 วิเคราะห์สาเหตุ จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุก า
หนทางเลือกในการแก้ปัญหาและด าเนินการตามความ
ต้องการ 

   

ขั้นที ่2 การวางแผน 
2.1 ก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม 
2.2 เขียนโครงการ 

   

ขั้นที ่3 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
1.1 การด าเนินการตามโครงการ 
1.2 การก ากับติดตาม 
1.3 การประเมินโครงการ 

   

ขั้นที ่4 การประเมินผล 
4.1 ประเมินกระบวนการ 
4.2 ประเมินโครงการ 
4.3 ประเมินความพึงพอใจของครู 

   

 

ประเมินวันที่ ................... เดือน .................................................................... พ.ศ. ..................................... 
ผู้ประเมิน........................................................................................................................................ 

 

 

 

 



 

 

 

(ตัวอย่าง) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
โรงเรียน.......................................................................................................................................................... 
กิจกรรม.......................................................................................................................................................... 
ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ 

5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด   4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
3 หมายถึง พึงพอใจ    2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
 

 
รายการประเมิน/กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1. มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็นสภาพปัจจุบันปัญหา        
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบ 

     

2. มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของงานทุกด้านไว้อย่างเป็นระบบ      
3. มีการค้นหาความสามารถของครูผู้สอนแต่ละคนในด้านต่าง ๆ      
4. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
ของครูผู้สอน 

     

5. มีการส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา โดยใช้สื่อหรือเครื่องมือต่าง ๆเช่น 
เครื่องมือประเมินคุณภาพนักเรียน 

     

6. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเปูาหมายในการวางแผนการนิเทศไว้
ชัดเจน 

     

7. มีการก าหนดขั้นตอน หรือวิธีการด าเนินการตามแผนอย่างชัดเจน      
8. ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศภายในอย่างเหมาะสม      
9. มีการชี้แจงให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในแผนการนิเทศ      
10. มีการปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนที่ก าหนดไว้      
11. มีการน าสื่อ เครื่องมือ วิธกีารที่เตรียมไว้ในการนิเทศภายในมาใช้อย่าง
จริงจัง 

     

12. ผู้ให้การนิเทศภายในได้ปฏิบัติการนิเทศ มีการปรับวิธีการนิเทศภายใน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

     

13. ผู้ให้การนิเทศภายในได้ใช้การนิเทศภายใน 
ในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการประเมิน/กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
14. ใช้หลักการนิเทศภายในโดยการสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ เพ่ือสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่ครูผู้สอน 

     

15. ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และการบริการเพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

     

16. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้คิดค้นวิธีการหรือพัฒนางานที่
รับผิดชอบอยู่ด้วยตนเอง 

     

17. มีการประเมินผลการนิเทศภายในตามแผนและโครงการที่ก าหนดไว้      
18. มีการประเมินผลการนิเทศภายในตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้      
19. จัดให้มีการสรุปผลการนิเทศภายในตามแผนงานและโครงการ      
20. จัดให้มีการรายงานผลการนิเทศภายในให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
เป็นระยะ ๆ และน าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาต่อไป 

     



 
(ตัวอย่าง) 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 

คําชี้แจง 1. แบบประเมินความพึงพอใจของครูฉบับนี้ ใช้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนิเทศ 
2. ครูผู้รับการนิเทศเป็นผู้ประเมินและโปรดเครื่องหมาย   ที่ตรงกับความพึงพอใจที่ได้รับ 
3. ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ 

5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด     4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
3 หมายถึง พึงพอใจ    2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
 

ข้อที่ รายการ ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

ก. การดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯ      
1  การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและการวางแผน 

1.1 นโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน 
1.2 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
1.4 กิจกรรมที่ก าหนดในโครงการภายในโรงเรียน 
1.5 แบบและวิธีการประเมินผล 

 
 
 
 

    

2   การปฏิบัติงาน 
2.1 การปฏิบัติตามก าหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.2 ความร่วมมือของคณะครูในการด าเนินกิจกรรม
นิเทศภายในโรงเรียน 
2.3 บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน 
2.4 การใช้สื่อ/เครื่องมือในการนิเทศ 
2.5 การให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

    

3  การประเมินผล 
3.1 วิธีการประเมินผล 
3.2 การมีส่วนในการประเมิน 
3.3 ระยะเวลาในการประเมิน 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อที่ รายการ ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

ข. ผลการดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน      

1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและการวางแผน 
1. คร ู
1.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
1.2 ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
1.4 ครูให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 
1.5 ครูจัดท าแผนพัฒนาเพื่อการเรียนการสอน (สื่อ, 
แบบฝึก,แบบวัดและประเมินผล ฯลฯ) 
2. นักเรียน 
2.1 นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นใน            
การเรียน 
2.2 นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
2.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ตัวอย่าง) 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 
คําชี้แจง 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจของครูใช้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

2. ครู (ผู้รับการนิเทศ) เป็นผู้ประเมิน โดยเครื่องหมาย       ที่ตรงกับความพึงพอใจ 
3. ระดับความพึงพอใจมี   4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก น้อย ไม่พอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
3 2 1 

1 กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนช่วยพัฒนาครู 
ตามความต้องการ/จ าเป็น 

   

2 ความเหมาะสมของกิจกรรมนิเทศ    

- การเยี่ยมชั้นเรียน    
- การศึกษาดูงาน    
- การประชุมทางวิชาการ    
- การให้ค าปรึกษาแนะน า    
- อ่ืน ๆ โปรดระบุ    

3 บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมการนิเทศ    
4 บรรยากาศการนิเทศ    
5 การมีส่วนร่วมของคณะครู     
6 ระยะเวลาในการด าเนินการนิเทศ    
7 บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ    
8 ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือนิเทศ    
9 การติดตามและประเมินผลการนิเทศ ภายในโรงเรียน    
10 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น    



 

 

(ตัวอย่าง) 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเพื่อวัดเจตคติต่อการนิเทศการสอน 
คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความข้างล่างนี้แล้วท าเครื่องหมาย         ลงใน ช่องว่างตามความคิดเห็น 

ข้อพิจารณา เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. การนิเทศการสอนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู   
2. การนิเทศการสอนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   
3. การนิเทศการสอนช่วยให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
4. การนิเทศการสอนช่วยให้ครูมีความกระตือรือร้นในการท างาน   
5. การนิเทศการสอนช่วยให้ครูมีความวิตกกังวลในการท างาน   
6. การนิเทศการสอนช่วยให้ครูได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
เพ่ิมเติมมากขึ้น 

  

7. การนิเทศการสอนช่วยให้ครูมีความม่ันใจในการท างานมากข้ึน   
8. การนิเทศการสอนช่วยให้ครูต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน   
9. การนิเทศการสอนช่วยให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   
10. การนิเทศการสอนช่วยให้ครูร่วมมือกันท างานมากข้ึน   
11. การนิเทศการสอนช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ   
12. การนิเทศการสอนสามารถแก้ปัญหาให้ตรงตามสภาพ 
ความเป็นจริงมากที่สุด 

  

13. การนิเทศการสอนมีส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนสูงขึ้น 

  

14. การนิเทศการสอนช่วยให้ครูมีความพึงพอใจในการท างาน   
15. การนิเทศการสอนท าให้ครูต้องท างานมากข้ึน   
16. การนิเทศการสอนเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคร ู   
17. การนิเทศการสอนช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

  

 
เกณฑ์การพิจารณา 
ผู้ที่สามารถท าคะแนนได้ 10 คะแนนขึ้นไป แสดงว่ามีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการสอน 

 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
 

แบบประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน แบบ Checklist 
คําชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย                    ลงใน หน้าข้อความที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งระบุเหตุผล 

เกี่ยวกับเรื่องสั้น ๆ 
1. มีการประชุมของผู้ปฏิบัติงานและบันทึกเพ่ือประเมินโครงการหรือไม ่

มี 
ไม่มี เพราะ  ................................................................................................................ 

2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพียงใด 
มีความรู้ความเข้าใจดี 
ไม่แน่ใจ เพราะ  ....................................................................................................... 

3. การปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาของโครงการหรือไม่ 
เป็นไปตามก าหนด 
ไม่เป็นไปตามก าหนด เพราะ ....................................................................................... 

4. ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อของโครงการหรือไม่ 
ครบทุกข้อ 
ไม่ครบทุกข้อ ข้อที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คือ................................................................ 

เพราะ ............................................................................................ 
5. โครงการนี้ส่งผลประโยชน์แก่นักเรียนเพียงใด 

เกิดประโยชน์มาก 
เกิดประโยชน์เพราะ .............................................................................................. 

6. ผู้ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการส่วนมากมีความเห็นอย่างไร 
เป็นที่พอใจ 
ไม่เป็นที่พอใจเพราะ .............................................................................................. 

7. ผู้ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการส่วนมากมีความเห็นอย่างไร 
ต้องการให้มีโครงการนี้ต่อไป 
ไม่ต้องการให้มีโครงการนี้ต่อไปเพราะ ...................................................................... 

8. ผู้นิเทศ คณะกรรการนิเทศ ส่วนมากมีความเห็นอย่างไร 
ต้องการให้มีโครงการนี้ต่อไป 
ไม่ต้องการให้มีโครงการนี้ต่อไปเพราะ ...................................................................... 

9. ผู้รับการนิเทศมีความเห็นต่อโครงการอย่างไร 
ต้องการให้มีโครงการนี้ต่อไป 
ไม่ต้องการให้มีโครงการนี้ต่อไปเพราะ ...................................................................... 

 
10. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสนใจในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนมากน้อยเพียงใด 

ให้ความสนใจในการด าเนินการโดยตลอด 
ให้ความสนใจบางขณะ เพราะ ...................................................................... 
ไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะ ...................................................................... 

 



11. กระบวนการท างานส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ อย่างไร 
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพราะ ...................................................................... 

12. งบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับจากโรงเรียนเหมาะสมเพียงใด 
เหมาะสม 
ไม่เหมาะสมเพราะ ...................................................................... 

13. สื่อและเครื่องมือ – วิธีการนิเทศถูกน ามาใช้บ้างหรือไม่ 
ใช้ 
ไม่ใช้เพราะ ...................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ตัวอย่าง) 
 

แบบประเมินโครงการ...................................................................................................................  
คําชี้แจง 

1. แบบประเมินโครงการ.......................................มีจ านวน 4 ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ด้านสภาวะแวดล้อม 
ตอนที่ 2 ด้านปัจจัย 
ตอนที่ 3 ด้านกระบวนการ 
ตอนที่ 4 ด้านผลผลิต 

2. วิธีการประเมินให้ค าเครื่องหมาย             ลงในช่องระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน 5 หมายถึง มีผล การด าเนินการในระดับ มากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มาก 
คะแนน 3 หมายถึง ด้านกระบวนการในระดับ ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อยที่สุด 

 
 

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน ข้อสังเกตจาก 
การประเมิน 5 4 3 2 1 

1. ด้านสภาวะแวดล้อม 
1.1 โครงการ...................................สร้าง 
คุณลักษณะที่ดีด้าน....................ให้แก่ผู้เรียน 

      

1.2 หลักการ วัตถุประสงค์ และเปูาหมายของ
โครงการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกัน 

      

1.3 การก าหนดเปูาหมาย วิธีการด าเนินการและ
ระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบัติได้ 

      

1.4 การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสม
และสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ 

      

1.5 การประสานงานระหว่างบุคลากรท าให้เกิด
ความร่วมมือในการด าเนินงาน 

      

2. ด้านปัจจัย 
2.1 มีจ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ 

      

  ระดับการประเมิน ข้อสังเกตจาก 



ที ่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 การประเมิน 
 2.2 มีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบด้วย

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในชุมชน 
      

2.3 มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด       

2.4 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน บุคลากร
หรือหน่วยงานเอกชน 

      

2.5 มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนิน
โครงการ มีเพียงพอ 

      

2.6 อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ 
 
 
 
 

      

3. ด้านกระบวนการ 
3.1 การจัดท ากรอบแนวคิดและก าหนดจุดพัฒนา
ตามสภาพปัญหาและความต้องการ 

      

3.2 การวางแผนด าเนินโครงการ       

 3.3 การปฏิบัติงานตามโครงการ       

3.4 การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการตาม
ขั้นตอนทุกกิจกรรม 

      

3.5 การนิเทศติดตามก ากับการด าเนินการโครงการ
ตามข้ันตอนที่ก าหนดทุกระยะ 

      

3.6 การประเมินผลการด าเนินงาน       

3.7 การวิเคราะห์และน าผลการประเมินมาพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
 
 

      

 4. ด้านผลผลิต 
4.1 ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

      

4.1.1 การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม 
ขั้นตอนโดยละเอียด และผ่านการตรวจรับรองจาก 
ผู้บริหารโรงเรียน 

      



 
ที ่

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน ข้อสังเกตจาก 
การประเมิน 5 4 3 2 1 

 4.1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.1.4 ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยมีการบูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ 
4.1.7 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ด าเนินการตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกขั้นตอน 
4.1.8 น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

      

 4.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.2.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

      

4.2.2 การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความ 
สนใจและตั้งใจ 

      

 4.2.3 การมีส่วนร่วมและมีโอกาสใช้สื่ออุปกรณ์   
การเรียน 

      

4.2.4 การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและเพ่ือนนักเรียน       

4.2.5 กล้าแสดงออก ถาม และตอบค าถามในการ
เรียนรู้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล 

      

4.2.6 การมีส่วนร่วมเก่ียวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

      

4.2.7 การสรุปและบันทึกผลการเรียนทุกครั้ง       

4.2.8 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น
อย่างสม่ าเสมอ 

      

 
 

4.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
4.3.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

      

4.3.2 ซื่อสัตย์สุจริต       

4.3.3 มีวินัย       

4.3.4 ใฝุเรียนรู้       

4.3.5 อยู่อย่างพอเพียง 
 
 

      



 
ที ่

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน ข้อสังเกตจาก 
การประเมิน 5 4 3 2 1 

 4.3.6 มุ่งม่ันในการท างาน       

4.3.7 รักความเป็นไทย       

4.3.8 มีจิตสาธารณะ       
4.4 การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข       

4.4.1 การมีร่างกายที่แข็งแรง       

4.4.2 การมีสุขภาพพลานามัยดี       
4.4.3 ความร่าเริงแจ่มใส       
4.4.4 การมีจิตใจที่เข้มแข็ง       
4.4.5 การมีความสุขในการเรียนรู้และการท างาน       

4.4.6 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การความรักต่อเพ่ือน
มนุษย์และสรรพสิ่ง 

      

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผน 

 
รายการประเมิน/กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

1. การประชุมคณะครูเพ่ือร่วมกันวางแผนวิเคราะห์ปัญหาที่พบ      
2. การประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อวางแผนการด าเนิน 
การนิเทศภายใน 

     

3. การก าหนดยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน      
4. การก าหนดกิจกรรม รายละเอียด เปูาหมาย ตัวบ่งชี้      
5. การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะท างานตามความรู้ ความสามารถ      
6. การก าหนดปัญหาที่ชัดเจนต่อการแก้ไขในรูปแบบที่เป็นไปได้      
7. จัดท าแผนงาน/โครงการนิเทศภายในที่เหมาะสมกับสภาพบริบท 
ของโรงเรียน 

     

8. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานนิเทศภายใน ในรูปตาราง รายสัปดาห์ /  
รายเดือน 

     

9. การจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานการนิเทศภายใน 
เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน 

     

10. สรุปผลการวางแผนและก าหนดทางเลือกในการด าเนินงานอย่าง 
เป็นระบบ 

     

 

 

 



 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการปฏิบัติงาน 

 
รายการประเมิน/กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

1. การประชุมชี้แจงคณะครูในการด าเนินการนิเทศภายในและ 
วางแผนในการด าเนินการนิเทศภายใน 

     

2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะครูเก่ียวกับกระบวน 
การนิเทศภายใน 

     

3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะครูในกิจกรรมการนิเทศ 
ภายในแต่ละกิจกรรม 

     

4. การรับฟังความคิดเห็นของคณะครูในการด าเนินการนิเทศ 
ภายใน 

     

5. การด าเนินการนิเทศภายในตามปฏิทินการนิเทศเหมาะสม      

6. มีความยืดหยุ่นในการด าเนินการนิเทศภายในแต่ละกิจกรรม  
เพ่ือความเหมาะสม 

     

7. ผู้ให้การนิเทศภายในปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร      
8. มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้การนิเทศภายในกับผู้รับการนิเทศ      
9. การน าผลที่ได้รับจากการนิเทศภายในไปพัฒนาปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

     

10. มีการปรับปรุงการนิเทศภายในให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการประเมินผลและรายงานผล 

 
รายการประเมิน/กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

1. การวางแผนและก าหนดแนวทางในการประเมินผลการด าเนินการ      

2. การด าเนินการประเมินผล 3 ระยะ คือ ก่อนด าเนินการระหว่าง
ด าเนินการ และหลังด าเนินการ 

     

3. มีการใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นในการประเมินผลทุกครั้ง      

4. การก าหนดให้คณะครูมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการประเมินผล      

5. การประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายในตามกระบวนการ 
ขั้นตอน 

     

6. การประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายในแต่ละกิจกรรม      
7. มีการติดตามผลการด าเนินการนิเทศภายในเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

     

8. น าผลจากการประเมินเก็บไว้อย่างเป็นระบบ สะดวก ในการน ามาใช้
ประโยชน์ 

     

9. น าผลจากการประเมินวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนา การนิเทศ
ภายในครั้งต่อไป 

     

10. ระดมความคิดเห็นจากคณะครูในการสรุปการประเมินผล เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนา 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินโครงการนิเทศภายใน 

โรงเรียน........................................................จังหวัด............................ 

 
รายการประเมิน 

ระดับค่าการประเมิน  
หมายเหตุ 1 2 3 4 

1. หลักการและเหตุผล 
1.1 มีข้อมูลยืนยันชัดเจน 
1.2 ความสอดคล้องระหว่างปัญหากับหลักการและเหตุผล 
1.3 มีความเป็นเหตุ เป็นผล น่าเชื่อถือ 
2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง 
2.2 มีความเป็นไปได้ในการดา เนินงาน 
2.3 สามารถวัดและประเมินได้ 
2.4 มีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน 
2.5 สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ 
3. มีเปูาหมายที่ชัดเจน 
4. วิธีการด าเนินงานของโครงการ 
4.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4.2 ความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างกิจกรรม 
4.3 วิธีด าเนินงานชัดเจน และเข้าใจง่าย 
4.4 ช่วงเวลาในการด าเนินงานมีความเหมาะสม 
5. ค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับโครงการ 
6. ผู้รับผิดชอบและบุคลากรด าเนินงานมีความเหมาะสม 
7. มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน 
8. มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
ของโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการ  เวลา งบประมาณ 
9. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนงานหลักของ
โรงเรียน 
10. ผลส าเร็จของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ / 
เปูาหมาย 

    1หมายถึงน้อย 
2หมายถึงปาน
กลาง 
3หมายถึงมาก 
4หมายถึงมาก
ที่สุด 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

(ตัวอย่าง) 
แบบสรุปประเมินโครงการ 

โรงเรียน..............................................................................................................จังหวัด................................ 
ชื่องาน / โครงการ……………………………………………..............………............................................ ......... 
ลักษณะงาน / โครงการ � ใหม่ � ต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
……………………………………………….....................................……………………………………………………….............. 
……………………………………………….....................................……………………………………………………….............. 
เปูาหมายด้านปริมาณ 
……………………………………………….....................................……………………………………………………….............. 
……………………………………………….....................................……………………………………………………….............. 
ด้านคุณภาพ 
……………………………………………….....................................……………………………………………………….............. 
……………………………………………….....................................……………………………………………………….............. 
เริ่มโครงการ  วันที่………….เดือน…………......................................………………………พ.ศ………………….. 
เสร็จสิ้นโครงการ วันที่…………เดือน……….............................................……………………..พ.ศ…………………. 

1. ด้านสภาวะแวดล้อม 

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.1 สภาพปัญหาที่ต้องจัดท า งาน/โครงการนี้มี
ความส าคัญ 

     

1.2 งาน /โครงการ สนองนโยบาย สพฐ และ.สพม.35      
1.3 ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์      
1.4 ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเปูาหมาย 
      (ด้านปริมาณ,ด้านคุณภาพ) 

     

 

 

 

 

 

 



 

2. ด้านปัจจัย/ทรัพยากร 

 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
เป็นไปได ้
ตามแผน 

ไม่เป็นไปตามแผน
แต่ดําเนินการได้ 

ไม่เป็นไปตามแผน 
ควรปรับปรุง 

2.1 บุคลากรที่เป็นคร ู    
2.2 บุคลากรอ่ืน ๆ (ระบ)ุ………    
2.3 นักเรียน    
2.4 งบประมาณ    
2.5 วัสดุอุปกรณ์    
2.6 เอกสาร    
2.7 ระยะเวลาด าเนินการ    
2.8 สถานที่ด าเนินการ    
2.9 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………    
 

3. ด้านกระบวนการ การด าเนินงาน ขั้นตอนและรายการปฏิบัติของงาน/โครงการ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

3.1 การเตรียมการ    
3.2 การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนในงาน / โครงการ    
3.3 การประสานงาน    
3.4 การปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลัก )    
3.5 การปฏิบัติงานเป็นไปได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด    
3.6 กระบวนการในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ด้านผลผลิต ผลที่ได้เมื่อสิ้นสุด / โครงการ 

ผลผลิต ระดับคุณภาพ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

4.1 ผลที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์      
4.2 ผลงานบรรลุเปูาหมาย      
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
           (ลงชื่อ) …………………………………..ผู้รายงาน 
       (………………………………………) 
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

       (ลงชื่อ) ……………………………………. 
       (……………………………………..) 

 

หมายเหตุ ระดับคุณภาพและเกณฑ์การประเมินสามารถปรับได้ตามบริบทของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินผลการนิเทศตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดมาตรฐานในการนิเทศภายในโรงเรียน

ไว้ 5 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนก าหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีค าสั่งแต่งตั้งเป็น                   

ลายลักษณ์อักษร 
มาตรฐานที ่2 โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 3 โรงเรียนวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา                          

และความต้องการของโรงเรียน 
มาตรฐานที ่4 โรงเรียนด าเนินการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
มาตรฐานที ่5 โรงเรียนประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ และน าการประเมินมาปรับปรุง 

การนเิทศของโรงเรียน 
เพ่ือให้การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  จึงได้มีการประเมิน

มาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาการนิเทศ               
ภายในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนก าหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจนผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจ
ขอบข่ายและความรับผิดชอบของตน 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. จัดให้มีคณะบุคคลรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน  และมีค าสั่งแต่งตั้งเป็น                

ลายลักษณ์อักษร 
2. บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย มีคุณสมบัติเหมาะสม 
3. มีการก าหนดภารกิจชัดเจน 
4. บุคลากรที่รับผิดชอบ มีความเข้าใจภารกิจของตน 
5. บุคลากรในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการสรรหาผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกการประชุม 
2. ค าสั่งแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน 
3. ค าสั่งมอบหมายงานนิเทศภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที ่2 โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมสภาพ

การบริหารงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนและข้อมูลที่แสดงระดับคุณภาพของนักเรียน ได้แก่ 
1.1 ระดับคุณภาพของนักเรียน 
1.2 อัตราการมาเรียนของนักเรียน 
1.3 สภาพการปฏิบัติงานของครู 
1.4 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.5 ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ฯลฯ 
 



2. ข้อมูลในข้อ 1 ถูกต้องตามสภาพของโรงเรียนและเป็นปัจจุบัน 
3. มีการจัดเก็บข้อมูลสะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 
4. มีการน าข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
5. มีข้อมูลย้อนกลับที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกการประชุม 
2. แฟูมโรงเรียน 
3. เอกสารที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของครู 
4. แบบสรุปผลส ารวจความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 

 
มาตรฐานที่ 3 โรงเรียนวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และ                

ความต้องการของโรงเรียน 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
2. แผนการนิเทศภายในโรงเรียน สนองตอบปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 
3. คณะบุคคลในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
4. กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนฯ เป็นกิจกรรมในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของครู 
5. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับสภาพและบุคลากรในโรงเรียน 
6. มีกิจกรรมพ้ืนฐาน เช่น 

6.1 การประชุม 
6.2 การสนทนาทางวิชาการ 
6.3 การศึกษาเอกสาร 
6.4 การสาธิตการสอน 
6.5 การสังเกตการสอน 

ฯลฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติได้ครบถ้วนทั้ง 6 รายการ 
คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติได้ท้ัง 5 รายการ 
คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ท้ัง 4 รายการ 
คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ท้ัง 3 รายการ 
คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ท้ัง 2 รายการ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกการประชุม 
2. รายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินการการแก้ปัญหาและพัฒนาความต้องการของครู 
3. ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในการนิเทศภายใน 
4. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน หรืองานนิเทศภายในโรงเรียน 
5. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 
6. ค าสั่งมอบหมายงานในการด าเนินกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 
 



มาตรฐานที ่4 โรงเรียนด าเนินการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
2. มีการประชุมชี้แจงแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ทราบแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
4. ผู้นิเทศด าเนินการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ที่ก าหนดไว้ได ้
5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนฯ เช่น 

5.1 สนับสนุนด้านขวัญและก าลังใจ 
5.2 สนับสนุนด้านงบประมาณ 
5.3 สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกการประชุม 
2. บันทึกการปฏิบัติงาน ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 
3. สมุดบันทึกการนิเทศประจ าห้องเรียน 
4. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนทั้งในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่ 5 โรงเรียนประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ และน าการประเมินมาปรับปรุงการ
นิเทศของโรงเรียน 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการก าหนดกิจกรรมการประเมินผล ไว้ในแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
2. แผนการประเมินที่ก าหนดไว้ มีลักษณะครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 

2.1 ระยะเวลาที่จะประเมิน 
2.2 สิ่งที่จะประเมิน 
2.3 วิธีการประเมิน 
2.4 เครื่องมือประเมิน 
2.5 ผู้ประเมิน 

3. ผู้การเตรียมการประเมิน เช่น จัดท าเครื่องมือในการประเมินการประชุมชี้แจงให้บุคลากร
ในโรงเรียน ทราบแผนการประเมินและวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นต้น 

4. จัดท ารายงานการประเมินท่ีครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 
4.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
4.2 การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครู และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
4.3 ความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกการประชุม 
2. บันทึกการประเมินผลการนิเทศฯ ตามข้ันตอนที่ก าหนด 
3. รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
4. น าข้อมูลการวิเคราะห์และผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ

ด าเนินการนิเทศท่ีจะด าเนินการต่อไป 



เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติได้ครบถ้วน 5 รายการ 
คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติได ้4 รายการ 
คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได ้3 รายการ 
คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได ้2 รายการ 
คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได ้1 รายการ 

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนนชุดนี้ ใช้ได้ทุกมาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานที่ 3 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินมาตรฐานการดําเนินงานนเิทศภายในโรงเรียน 

โรงเรียน ............................................... อําเภอ.................................. จังหวัด........................................ 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ในช่องระดับคะแนนในแต่ละข้อของแบบประเมิน 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนก าหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน 
ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจขอบข่ายของงานและความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

     

2 โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนการนิเทศภายใน      
3 โรงเรียนวางแผนการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของโรงเรียน 
     

4 โรงเรียนประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบและน าผลการประเมิน
มา 
ปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน 

     

 

(ลงชื่อ) ............................................................... ผู้ประเมิน 
(.................................................................) 

ต าแหน่ง ..................................................................... 
วันที่.......................... เดือน ......................... พ.ศ. ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
การรายงานผลการนิเทศ 

 
การรายงานผลเป็นขั้นตอนเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนการนิเทศจะต้องมีการสรุปและ            

รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยใช้รูปแบบการรายงานการประเมินผลโครงการหรือ           
การวิจัยในบทนี้ได้น าเสนอตัวอย่างการเขียนรายงาน 2 รูปแบบ คือ 

1. การรายงานการนิเทศ 
2. การรายงานการประเมินผลโครงการ 

 

การรายงานการนิเทศ 
ส่วนประกอบของรายงานที่ส าคัญมี 3 ส่วน คือ หมวดน าเรื่อง หมวดเนื้อเรื่อง และหมวดอ้างอิง 
1. หมวดนําเรื่อง หรือส่วนหน้า ประกอบด้วย 

1.1 ปกหน้า หรือปกนอก คือ ส่วนที่อยู่หน้าสุด หรือนอกสุดของเล่ม 
1.2 ปกใน เป็นใบรองปกอยู่ต่อจากปกนอก 
1.3 ค าน า เป็นการเขียนสรุปกรอบของการท างาน/โครงการ ผลงานทางวิชาอย่างย่อ ๆ และ

กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้งานส าเร็จ 
1.4 สารบัญ เป็นดัชนีบอกการเรียนล าดับเนื้อเรื่อง สารบัญ ภาพประกอบ 
2. หมวดอ้างอิง หรือส่วนหลัง ประกอบด้วย 
2.1 บรรณานุกรม เป็นการเขียนล าดับรายชื่อ เอกสารต ารา สื่อ วัสดุอ้างอิง หรือศึกษา

ค้นคว้าในการจัดท างาน/โครงการ และผลงานวิชาการนี้ 
2.2 ภาคผนวก เป็นข้อมูลเฉพาะเจาะจง เพ่ือขยายหรือเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้เข้าใจ          

ส่วนเนื้อหามากยิ่งขึ้น อันเป็นส่วนที่ไม่สมควรจะน าไปใช้ในหมวดเนื้อเรื่อง เพราะอาจจะดูรุงรังเกินไป 
3. หมวดเนื้อเรื่อง หรือส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 

3.1 บทที ่1 บทน า 
3.2 บทที ่2 เอกสารและหลักวิชาที่เก่ียวข้อง 
3.3 บทที ่3 วิธีการด าเนินงาน 
3.4 บทที ่4 ผลการด าเนินงาน 
3.5 บทที ่5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
บทที่ 1 บทนํา กล่าวถึง ความน า การก าหนดปัญหา จุดประสงค์ในการนิเทศ นิยามศัพท์

เฉพาะขอบเขตของการนิเทศ 
บทที ่2 เอกสารและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึง แนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีที่น ามา

สู่รูปแบบ หรือวิธีการนิเทศนั้นๆ โดยอ้างอิงเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
บทที ่3 วิธีการดําเนินงาน เป็นการบรรยายให้เห็นภาพตั้งแต่การเริ่มต้นด าเนินงานนิเทศจน

เสร็จการนิเทศ อาจเขียนเป็นขั้นตอน เช่น การหาความต้องการจ าเป็นในการนิเทศ การวางแผนการนิเทศการ
เตรียมการนิเทศ การด าเนินการนิเทศ และการประเมินผลและปรับปรุง 



บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน เป็นการรายงานผลการนิเทศตามจุดประสงค์ของการนิเทศ             
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้สื่อ นิเทศ หรือผลการประเมินการนิเทศวิชา/งาน นั้น ๆ ว่ามีผลเกิดขึ้น             
ตรงตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

บทที ่5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานนิเทศทุกขั้นตอน
มีการอภิปรายผลการสรุปนั้น พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการนิเทศต่อไป 
 

(ตัวอย่าง) 
 

การเขียนรายงานการนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 
บทน า 

ความน า 
ควรกล่าวถึง 
1. จุดมุ่งหมายของการนิเทศวิชา/งานว่าสอดคลอ้งกบันโยบายตน้สังกดัท่ีส่งเสริมในเร่ืองท่ี

นิเทศ   หรือรับผดิชอบ 
2. เสนอขอ้มูลพื้นฐานในการปฏิบติังานนิเทศ หรือสภาพการปฏิบติังาน/การจดัการเรียน

การสอนของครูในโรงเรียนปัจจุบนั 
การก าหนดปัญหา 
ควรกล่าวถึง 
1. สภาพปัญหาการนิเทศวิชา/งานท่ีประสบอยู ่หรือการจดัการเรียนการสอนของครูในวิชา

ดงักล่าว แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีผา่นมา อาจจะมีตวัเลข สถิติประกอบเป็นค่าร้อยละ
คะแนนเฉล่ีย หรือกราฟ/แผนภมิูในช่วงเวลายอ้นหลงัท่ีผา่นมา 

2. สรุปแนวทางการดาํเนินการแกปั้ญหา/พฒันางานนิเทศการจดัการเรียนการสอนหรืองาน
สนบัสนุนการสอนตามท่ีคิดว่าจะจดัทาํเป็นเทคนิคการนิเทศ หรือผลงาน/ส่ือ/เอกสารประกอบการ
นิเทศ ฯลฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 
เอกสารและหลกัวชิาทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ควรกล่าวถึง หลกัวชิาการหรือแนวคิดทฤษฎีทางการนิเทศท่ีผูป้ฏิบติังานไดศึ้กษาคน้ควา้            
แลว้นาํมาวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นแนวคิด หลกัการของตนในการดาํเนินการวชิา/งานน้ี                      
อาจเขียนเรียงลาํดบั ดงัน้ี 

1. ความนาํ สรุปภาพรวมของการศึกษาคน้ควา้และจดัหมวดหมู่เน้ือเร่ืองท่ีนาํเสนอเป็น
ตอน ๆ เพื่อใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจในภาพรวมของเอกสาร และหลกัวชิาท่ีอา้งอิงทั้งหมด 

2. ความหมายของหลกัการท่ีนาํมาอา้งอิงและคาํอธิบายแนวคิด วธีิการท่ีกล่าวอา้ง                   
แลว้สรุปลงทา้ยเร่ืองแต่ละเร่ืองหรือแต่ละหลกัการ แนวคิดท่ีอา้งนั้น วา่เก่ียวขอ้งหรือนาํไปใช ้              
ในการนิเทศคร้ังน้ีอยา่งไร 

จุดประสงค์ของการด าเนินการ 
ควรเขียนเป็นขอ้ ๆ กล่าวถึง ผลท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน หลงัจากดาํเนินการนิเทศน้ีแลว้ โดยเขียน                

ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาท่ีกล่าวในบทนาํ 
ขอบเขตของการด าเนินการ 
ควรเขียนถึงขอบเขตของเน้ือหาสาระการดาํเนินงานนิเทศ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาใน

ขอ้กาํหนด และขอ้จาํกดัเฉพาะเร่ืองน้ี 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
เขียนเฉพาะนิยามศพัทค์าํสาํคญั หรือคาํท่ีไม่แน่ใจว่าผูอ่้านจะเขา้ใจตรงกนัทุกคน ถา้มีศพัท์

บญัญติัแลว้ตอ้งใชศ้พัทบ์ญัญติั 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
กล่าวถึงประโยชน์ของการดาํเนินการนิเทศว่า เม่ือดาํเนินการสําเร็จแลว้จะเกิดประโยชน์

อะไรบา้ง หรือเกิดผลกระทบอะไรบา้ง ควรเขียนใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นมาของปัญหา หรือความนาํ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 
การด าเนินงาน 

 

บทน้ีต้องเขียนให้ละเอียดว่าได้ทาํอะไรบ้าง ตั้งแต่เร่ิมตน้ลงมือดาํเนินการโดยเขียน         
ตามขั้นตอนการดาํเนินงาน/กิจกรรม หรือการดาํเนินงานเชิงระบบของการนิเทศ 

1. ศึกษาหาความตอ้งการจาํเป็นในการนิเทศ (เขียนรายละเอียดใหช้ดัเจนมากข้ึนกวา่บทท่ี 1 
2. การวางแผนการนิเทศ โดยศึกษาคน้ควา้เอกสารวชิาการต่างๆ ดา้นการนิเทศเพื่อตดัสินใจ            

เลือกรูปแบบหรือวิธีการนิเทศวิชา/งานท่ีรับผิดชอบ (สรุปจากเน้ือหาท่ีเขียนไวใ้นบทท่ี 2) ระบุ
กาํหนดการนิเทศ กลุ่มเป้าหมายท่ีรับการนิเทศ 

3. การเตรียมการนิเทศ โดยการผลิตรูปแบบหรือวิธีการ/กิจกรรมการดาํเนินการนิเทศท่ีได ้              
ใช้ดาํเนินการแกปั้ญหา/พฒันาคุณภาพการศึกษาในวิชา/งานท่ีรับผิดชอบ อยา่งไร/โดยวิธีการใด          
ยกตวัอย่างประกอบ (หรืออธิบายวิธีการสร้างส่ือนิเทศ/วิธีการนิเทศให้ชดัเจนตามสภาพท่ีปฏิบติั
จริง) รวมทั้งสร้างเคร่ืองมือประเมินผล/ตรวจวดัความสําเร็จของการนิเทศ  วิธีสร้างทาํอย่างไร                          
เคร่ืองมือมีลกัษณะอยา่งไร นาํไปใชใ้นขั้นตอนใดของการนิเทศ หาคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยวธีิใด 

4. การดาํเนินการนิเทศให้ระบุขั้นตอนการดาํเนินการนิเทศ สภาพการนิเทศท่ีปฏิบติัจริง 
บรรยากาศการนิเทศ เทคนิคการนิเทศท่ีใช้ รูปแบบ/วิธีการนิเทศ รายละเอียดการนิเทศแต่ละ
ประเภท  เช่น การนิเทศทางไกล การนิเทศเป็นกลุ่ม/รายบุคคล การนิเทศแบบประชุมสัมมนา           
การนิเทศแบบให้คาํปรึกษาหารือ การนิเทศแบบคลินิก เป็นตน้ (อาจจะนาํเสนอรายละเอียด โดยมี
แผนภาพประกอบแลว้ขยายความวา่แต่ละกรอบทาํอยา่งไร) 

5. การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ เขียนรายละเอียดของการประเมินผลการนิเทศ                    
วา่ใชรู้ปแบบการประเมินแบบใด และมีรายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือการประเมิน ตลอดจนแนวทาง            
การพฒันาและปรับปรุงการนิเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 

บทน้ีเป็นการรายงานผลท่ีไดจ้ากการประเมินผลการนิเทศวา่ เม่ือดาํเนินการตามรูปแบบ หรือ
วธีิการในบทท่ี 3 แลว้ มีผลเกิดข้ึนตามจุดประสงคห์รือไม่ มากนอ้ยเพียงใด การรายงานอาจดาํเนินการ 
ดงัน้ี 

1. เสนอผลท่ีเกิดข้ึนตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ตอบทีละจุดประสงค์ เป็นขอ้ความบรรยาย หรือ  
เป็นตารางคะแนน ตวัเลข ประกอบ กราฟ แผนภูมิ ก็ได ้ แลว้แต่ลกัษณะขอ้มูล ตามท่ีไดผ้ลจาก        
การประเมินตามเคร่ืองมือท่ีกาํหนดในบทท่ี 3 

2. ผลกระทบอ่ืนๆ นอกเหนือจากจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้(ถา้มี) 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

บทน้ีควรข้ึนตน้ดว้ยความนาํโดยยอ่ ถึงการดาํเนินงานนิเทศวชิา/งานท่ีรับผดิชอบ อาจเขียน
แยกเป็นแต่ละตอน ดงัน้ี 

สรุป เขียนดงัน้ี 
1. สรุปจุดประสงคข์องการนิเทศ และวธีิการนิเทศโดยยอ่ (มาจากรายละเอียดท่ีเขียนไวใ้นบท

ท่ี 1 และบทท่ี 3) 
2. สรุปผล เขียนเฉพาะผลตามจุดประสงคข์องการนิเทศตามรูปแบบการประเมินท่ีกาํหนด           

ไม่ตอ้งแสดงตาราง แผนภูมิใดๆ 
อภิปรายผล 
เขียนเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ ผลท่ีไดจ้ากการนิเทศ สอดคลอ้ง หรือขดัแยง้กบัหลกัการแนวคิด

ทฤษฎี หรือผลงานท่ีผูอ่ื้นทาํไวอ้ยา่งไร ถา้สอดคลอ้งก็จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมีความน่าเช่ือถือได้
มากและยนืยนัแนวคิด ทฤษฎีท่ีอา้งอิง ถา้หากขดัแยง้ก็ใหเ้สนอความคิดเห็น หรือเหตุผลหรือ
ขอ้บกพร่องหรือขอ้จาํกดัท่ีทาํใหผ้ลเป็นเช่นนั้น (อาจแยกเขียนเป็นขอ้ๆ ตามผลการดาํเนินงานหรือ
จุดประสงคก์็ได)้ 

ข้อเสนอแนะ ควรเขียนไว ้2 แบบ คือ 
1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการนิเทศไปใช้ ตลอดจนการพฒันาหรือปรับปรุงการนิเทศ                   

ในโอกาสต่อไป โดยเขียนให้สอดคลอ้งกบัประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บท่ีระบุไวใ้นบทท่ี 1 
2. ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานนิเทศในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือวธีิการนิเทศอ่ืน ท่ีคาดวา่จะ

ดาํเนินการไดผ้ล ซ่ึงยงัไม่ไดน้าํมาดาํเนินการในคร้ังน้ี 



การรายงานการประเมินผลโครงการ 
ส่วนประกอบของรายงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย 
1. ส่วนหน้า ประกอบด้วย 

1.1 ปกนอก มีชื่อเรื่อง ผู้เขียน และท่ีท างาน 
1.2 ปกใน มีชื่อเรื่อง ผู้เขียน และท่ีท างาน 
1.3 บทคัดย่อ อาจมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1.4 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เป็นการกล่าวค าขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้

ความช่วยเหลือในการประเมินผลโครงการจนประสบความส าเร็จ 
1.5 สารบัญ มีชื่อบทและหัวข้อในบท 
1.6 สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
1.7 สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 
2.1 บทที ่1 บทน า 
2.2 บทที ่2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการ 
2.3 บทที ่3 วิธีการประเมินผลโครงการ 
2.4 บทที ่4 ผลการประเมิน 
2.5 บทที ่5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

3. ส่วนท้าย ประกอบด้วย 
3.1 ภาคผนวก 
3.2 บรรณานุกรม 
3.3 ประวัติผู้ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ตัวอย่าง) 

การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 
บทน า 

 

ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
1. ความเป็นมาของการประเมินผลโครงการ หรือใชค้าํวา่ หลกัการและเหตุผล หวัขอ้น้ี               

การเขียนเหมือนกบัท่ีเขียนไวใ้นเคา้โครงการประเมิน ดงันั้น จึงเอามาใชไ้ดเ้ลยไม่ตอ้งเขียนใหม่                   
แต่ถา้เขียนไวไ้ม่ค่อยละเอียดเราสามารถเขียนบรรยายเพิ่มเติมอีกไดโ้ดยเฉพาะตวัโครงการท่ีจะ
ประเมิน ถา้โครงการมีหลายหนา้ เราอาจจะสรุป ส่วนรายละเอียดของโครงการนาํไปไวใ้น
ภาคผนวก 

2. วตัถุประสงคข์องการประเมินผลโครงการ หวัขอ้น้ีเหมือนกบัในเคา้โครงการประเมินผล
โครงการ ในรายงานจะเขียนทั้งวตัถุประสงคท์ัว่ไปกบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะก็ได ้ผูป้ระเมินบางคนจะ
เขียนเฉพาะวตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่งเดียว ส่วนวตัถุประสงคท์ัว่ไปจะใส่ไวใ้นตอนทา้ยของหวั
ขอ้ความเป็นมาของการประเมินผลโครงการ 

3. ขอบเขตของการประเมิน เขียนบอกวา่ประเมินโครงการอะไร ประเมินอะไรบา้งและ                   
ผูถู้กประเมินเป็นใครบา้ง 

4. ขอ้จาํกดัในการประเมิน (ถา้มี) เป็นการบอกวา่ผูป้ระเมินมีขอ้จาํกดัอะไรบา้งใน           
การประเมินคร้ังน้ี เช่น ใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้จึงไม่สามารถควบคุมการจดัเก็บใหมี้คุณภาพได ้ถา้ใน 
เคา้โครงการ ไดเ้ขียนหวัขอ้น้ีไวใ้นรายงานก็ตอ้งมีเหมือนกนั 

5. คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการประเมิน คาํศพัทท่ี์จะนาํมานิยามหรือใหค้วามหมาย                 
เอามาจากวตัถุประสงคข์องการประเมินผลโครงการ หรือวตัถุประสงคเ์ฉพาะของการประเมินผล
โครงการ การนิยามตอ้งนิยามเชิงปฏิบติัการ เช่น ความพร้อม หมายถึง การมีพอหรือไม่พอตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการโครงการ ความสอดคลอ้งหมายถึงวตัถุประสงคข์องโครงการเขียนไดต้รง
กบัสภาพปัญหา นโยบายในหวัขอ้หลกัการและเหตุผลของโครงการ 

6. ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการประเมินผลโครงการ การเขียนหวัขอ้น้ีเพื่อตอบคาํถามท่ีวา่                
“ผลจากการประเมินผลโครงการน้ีจะนาํไปใชอ้ะไรไดบ้า้ง” เช่น ตดัสินใจในการปรับปรุงกิจกรรม            
ของโครงการ หรือตดัสินใจวา่จะมีต่อหรือยกเลิกโครงการ เป็นตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 
เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการประเมินผลโครงการ 

 

แนวการเขียนบทน้ีตอนแรกควรจะเป็นการเสนอความคิด ทฤษฎีหรือรูปแบบใน                  
การประเมินผลโครงการของคนอ่ืน ๆ และทา้ย ๆ ของตอนควรมีการสรุปโดยผูป้ระเมิน และใน             
การประเมินผลโครงการน้ีจะใชรู้ปแบบการประเมินอยา่งไร ตอนต่อมาจะเป็นเอกสารเก่ียวกบั
รายงานการประเมินผลโครงการหรืองานวิจยัเชิงประเมินของคนอ่ืน ๆ และตอนทา้ยก็ควรสรุปผล
รายงานการประเมินดว้ยวา่ส่วนใหญ่ประเมินโดยใชรู้ปแบบการประเมินอะไร ผลการประเมินส่วน
ใหญ่เป็นอยา่งไร สรุปแลว้ในบทน้ีอาจจะประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีในการประเมินผลโครงการ 
2. รูปแบบในการประเมินผลโครงการ 
3. รายงานการประเมินผลโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทที่ 3 
วธีิการประเมินผลโครงการ 

 

ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี (ก่อนท่ีจะเขียนหวัขอ้แรกควรกล่าวนาํวา่ การประเมิน
โครงการน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไรบา้ง) 

1. ประชากรในการประเมิน เขียนบรรยายบอกวา่มีใครบา้งท่ีจะประเมินหรือเก็บขอ้มูล                       
มีจาํนวนเท่าไร จะประเมินทั้งหมดหรือประเมินจากกลุ่มตวัอยา่ง ถา้ใชก้ลุ่มตวัอยา่งก็ตอ้งบรรยายวา่              
ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบใด 

2. กลุ่มตวัอยา่งในการประเมิน (ถา้มี) บรรยายขั้นตอนในการสุ่ม โดยขั้นตอนแรกบอกวา่                
กาํหนดขนาดตวัอยา่งแบบใดหรือใชก่ี้เปอร์เซ็นตข์องประชากร ขั้นตอนต่อมาบอกวธีิการสุ่มวา่สุ่ม
แบบใด เช่น จบัฉลาก สุ่มแบบแบ่งชั้น หรือสุ่มแบบหลายขั้นตอน (รายละเอียดหาอ่านไดใ้นหนงัสือ
การวจิยัทางการศึกษาหรือการวจิยัทางสังคมศาสตร์) 

3. รูปแบบการประเมิน ใชรู้ปแบบการประเมินของใคร หรือไม่ไดใ้ชรู้ปแบบการประเมิน
ของใคร ผูป้ระเมินกาํหนดรูปแบบการประเมินเองโดยการขอคาํปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชา หรือยดึ
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการเป็นหลกั ถา้ใชรู้ปแบบ CIPP การเขียนบรรยายหวัขอ้น้ีเขียนแบบท่ี
เขียนเป็นตวัอยา่งในเคา้โครงการประเมินผลโครงการไดเ้ลย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 

การเสนอผลการประเมินควรเสนอเรียงตามวตัถุประสงคข์องการประเมิน หรือเป็นตอน ๆ             
ตามวตัถุประสงคข์องการประเมิน ถา้ขอ้มูลของตอนใดเป็นปริมาณจะเสนอเป็นตาราง 

บทที่ 5 
สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การเขียนบทท่ี 5 ก่อนท่ีจะถึงหวัขอ้สรุปผลการประเมิน ควรจะกล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการ
ประเมินผลโครงการและสรุปวธีิการประเมินก่อน แลว้จึงเร่ิมหวัขอ้สรุปผลการประเมิน 

1. สรุปผลการประเมิน จะสรุปเป็นขอ้ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการประเมินผลโครงการหรือ
สรุปผลตามคาํถามกวา้งๆ ท่ีกาํหนดข้ึนในการประเมินท่ีกาํหนดไวใ้นเคา้โครงการประเมิน 

2. อภิปรายผล เป็นการให้เหตุผลเพื่อสนบัสนุนวา่ทาํไมผลการประเมินจึงเป็นอยา่งน้ีทาํไม
โครงการจึงประสบความสาํเร็จ หรือไม่ประสบความสาํเร็จ ซ่ึงเหตุผลท่ีจะนาํมาอธิบายตรงน้ี 
เอามาจากบทท่ี 2 เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี รายงานการประเมินผลโครงการของคนอ่ืน ๆ ท่ีประเมิน 
โครงการลกัษณะเดียวกนั และเหตุผลของผูป้ระเมินเอง 

3. ขอ้เสนอแนะ อาจจะแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ยอ่ย คือ ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการประเมิน
ไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะในการประเมินผลโครงการ การเขียนขอ้เสนอแนะในการนาํผลการประเมินไป
ใชใ้หผู้ป้ระเมินตั้งคาํ ถามวา่ ถา้ใครจะนาํผลการประเมินคร้ังน้ีไปใชค้วรจะตอ้งทาํอยา่งไรบา้งหรือ
สามารถนาํผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ในดา้นใดบา้ง เช่น จากการประเมินผลโครงการน้ีพบปัญหา                   
ในการจดักิจกรรม ดงันั้น ควรจะปรับหรือแกไ้ขกิจกรรมของโครงการใหม่โดยเพิ่มระยะเวลา                        
ในการฝึกปฏิบติัใหม้ากข้ึนกวา่เดิม มีวทิยากรกลุ่มท่ีจะช่วยใหค้าํปรึกษา เป็นตน้ส่วนขอ้เสนอแนะ            
ในการประเมินผลโครงการเป็นการเสนอแนะวา่ ถา้จะประเมินผลโครงการแบบน้ีควรจะทาํอยา่งไร 
หรือควรจะเพิ่มเติมส่วนใด เช่น ควรจะประเมินผลโครงการโดยใชรู้ปแบบ CIPP หรือควรประเมินผล
กระทบของโครงการดว้ย เป็นตน้ การเขียนขอ้เสนอแนะ ทั้งขอ้เสนอแนะในการนาํไปใชแ้ละ
ขอ้เสนอแนะในการประเมินผลควรเขียนเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน 

 



บทที่ 6 
บทสรุป 

 
การนิเทศภายในเป็นกระบวนการส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนางานในทุกด้านของโรงเรียน           

เป็นการก ากับให้การพัฒนาเป็นตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของแต่ละโรงเรียน  
โดยมีเปูาหมายร่วมกันที่ส าคัญคือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลพัฒนาคุณภาพการแข่งขันกับนักเรียนในประเทศต่าง  ๆ เพ่ือรองรับเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างภาคภูมิในปี พ.ศ. 2558 

การน ากระบวนการนิเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดังที่กล่าวมาจ าเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบต่าง  ๆ  
ด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เหมาะกับบริบทขององค์กร ศักยภาพเฉพาะของครูและนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิต
ที่ส าคัญที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการและคณะกรรมการ
นิเทศภายในของโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับหัวหน้างาน และผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียของโรงเรียน จ าเป็นต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศ บทบาทหน้าที่ของตนเอง
และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการด าเนินการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

นอกจากนี้ สิ่งส าคัญหรือข้อควรค านึงในการน าระบบการนิเทศภายในไปใช้ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนางานในโรงเรียน คือองค์ประกอบเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่นอกระบบนิเทศภายใน ได้แก่ 

1. ภาวะผู้น าทางผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มส าคัญของการนิเทศ ก ากับ ติดตามงานโดยจะต้องเป็นผู้
รอบรู้ในเรื่อง หรือประเด็นที่ก าหนดเป็นหัวข้อนิเทศ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่เชื่อมั่นและ
ศรัทธาของทีมงานนิเทศ และผู้รับการนิเทศในโรงเรียนได้ 

2. สื่อนวัตกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ต้องผ่านการสังเคราะห์ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน 
ศักยภาพของครูบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนางานของโรงเรียน 

3. บรรยากาศในการด าเนินงานในระบบนิเทศภายใน ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพยายาม                
ให้เป็นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การใช้สุนทรียภาษา เชิญชวน             
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการนิเทศ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุมชี้แจง การปรับปรุงงาน
การใช้เครื่องมือในการนิเทศ ฯลฯ ตามแนวทางของการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

4. การให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้ท าได้รับการนิเทศต้องเป็นไปโดยเร็วที่สุด เนื่องจากครูและบุคลากร ของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมในกระบวนการนิเทศจะด้วยความยินดีหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีความอยากรู้ข้อมูลจากเครื่องมือที่
คณะกรรมการนิเทศน ามาใช้ ดังนั้น ข้อมูลย้อนกลับเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้กระบวนการนิเทศด าเนินต่อไปได้ 
การน าเสนอข้อมูลย้อมกลับ ถ้าเป็นข้อมูลเชิงบวกสามารถเปิดเผยเป็นสาธารณะได้ถ้าเป็นข้อมูลเชิงลบ ควร
ปรับปรุง ให้เป็นข้อมูลย้อนกลับส่วนตัว หรือสรุปเป็นภาพรวมของกลุ่มและน ามาเป็นประเด็นในการนิเทศรอบ
ต่อไป 

5. การสรุปรายงานกระบวนการนิเทศจะต้องมีการสรุปภาพรวมของกระบวนการนิเทศภายใน           
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง น าเสนอข้อมูลของการนิเทศในภาพรวมของโรงเรียน ผลของการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในที่ประชุมบุคลากรของโรงเรียนและก าหนดกลยุทธ์ใน การพัฒนางาน
ต่อไป 



6. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นความจ าเป็นในการพัฒนากระบวนการการนิเทศ
ภายในให้ยั่งยืน ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนิเทศ ต้องค านึงถึงความพึงพอใจของครูและบุคลากร ที่
ได้รับการนิเทศและพร้อมที่จะปรับปรุงการด าเนินงานตามค าแนะน าหรือร้องขอเพ่ือให้เกิดบรรยากาศเชิงบวก
ในองค์กร นอกจากนั้นความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนกับคุณครูผู้ได้รับการนิเทศจะเป็นตัวยืนยันความพึง
พอใจของครูต่อการด าเนินงานในระบบนิเทศภายในได้เป็นอย่างดี 

สภาพความสําเร็จและความล้มเหลวของการนิเทศภายในโรงเรียน 
สภาพความส าเร็จและความล้มเหลวของการนิเทศภายในโรงเรียนมีข้อคิดเห็น ดังนี้ 
1. สภาพความสําเร็จ 
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกสถานศึกษาต้องก าหนด 

เป็นนโยบายและด าเนินการตามบทบาทภารกิจของการจัดการศึกษายุคใหม่  ซึ่งสภาพตัวบ่งชี้ที่แสดงถึง
ความส าเร็จ มีดังนี ้

1.1 ผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่ง           
ของการบริหารโรงเรียนที่ต้องให้ความส าคัญ โดยก าหนดเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

1.2 ผู้บริหารสามารถแสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นผู้น า  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล                       
มีความกระตือรือร้น ตลอดจนเป็นผู้น าทางความคิดและการเปลี่ยนแปลง 

1.3 ครูมีขวัญก าลังใจในการท างาน อุทิศเวลาและเสียสละเพ่ืองานการจัดการเรียนรู้                  
ตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล 

1.4 ห้องเรียน สิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม มีความพร้อมเพ่ือรองรับ                
การปรับเปลี่ยนทางการจัดการศึกษายุคใหม่ 

1.5 ชุมชน ท้องถิ่นและผู้มีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้านและทุก 
ๆ โอกาส 

1.6 เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7 โรงเรียนมีเส้นแนวโน้มของการพัฒนาที่สูงขึ้น เป็นองค์กรต้นแบบมีความเป็นมาตรฐาน

ด้านการเรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในอนาคต 
2. สภาพความล้มเหลว 

2.1 ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนโลกทัศน์แคบไม่สามารถ -         
สร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นได้ อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่นขาดความรู้ ความสามารถและขาดทักษะ มีเจตคติ  
เชิงลบต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 

2.2 ครูในโรงเรียนขาดความกระตือรือร้น ขาดความรับผิดชอบต่อการพัฒนางานขาดความ
ร่วมมือในองค์กร เกิดความแตกแยกไม่มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

2.3 เกิดภาวการณ์ขาดแคลนปัจจัยเสริมสร้างการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน เช่นสื่อไม่พร้อม
เครื่องมือไม่มีหรือไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2.4 ขาดความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่นที่จะให้การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้                
ของสถานศึกษา 

2.5 แนวโน้มของการพัฒนาต่ าลง ไม่เกิดผลผลิตตามท่ีคาดหวัง 
การนิเทศภายในโรงเรียน จะประสบผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ คือ              

ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  ระบบการวางแผนนิเทศ              



อย่างมียุทธศาสตร์ ระบบการจัดการที่เน้นการพัฒนาครูและนักเรียน ระบบการติดตาม ประเมินผลที่เน้น
ผลงานครูและระบบการเผยแพร่และขยายผล 
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ภาคผนวก 
เคร่ืองมือการนิเทศภายในโรงเรียน 

 



แบบตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
โรงเรียน........................................................................อ าเภอ........................................ ................... 

     คําชี้แจง ให้คณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามล าดับ  ดังนี้ 
        1. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามรายการที่ก าหนด แล้วเขียนเครื่องหมาย  
ลงในช่องผลการตรวจสอบตามความเป็นจริง 
        2. บันทึกแนวทางในการปรับปรุง/แก้ไขแต่ละรายการเพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ 

         ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
       3. หากมีข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะอ่ืนให้บันทึกในข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

       4. สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โดยใส่เครื่องหมาย   ลง
ในตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาการให้ระดับ 

คะแนนคณะกรรมการนิเทศ  ให้ระดับคุณภาพตามที่ได้พิจารณาตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา  
โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ ดังนี้ 
              ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสมทุกรายการ 
              ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีครบทกุรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุงแก้ไข 
              ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไข 

ตอนที่ 1 
รายการ ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงแก้ไข 1 2 3 
1.ส่วนน า 
    1.1 ความน า 
          แสดงวิสัยความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับ 
ท้องถิ่น จุดเน้นและความต้องการของโรงเรียน 

    

   1.2 วิสัยทัศน์ 
       1.2.1  แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางฯ 
       1.2.2  แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
       1.2.3  แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
      1.2.4  มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 

    

 
 
 
 
 
 



 
รายการ ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงแก้ไข 1 2 3 
    1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

    

    1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           1.4.1  มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
          1.4.2  มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย จุดเน้น กรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น 
          1.4.3  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

    

2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
    2.1 โครงสร้างเวลาเรียน 
           2.1.1  มีการระบุเวลาเรียนของ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่เป็นเวลาเรียนพื้นฐานและเพ่ิมเติม จ าแนกแต่ละชั้นปี
ชัดเจน 
          2.1.2  มีการระบุเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ าแนกแต่ละชั้นปีชัดเจน 
          2.1.3  เวลาเรียนรวมของหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างชัดเจน 

    

  2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
         2.2.1  มีการระบุรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนและหรือหน่วยกิต 
         2.2.2  มีการระบุวิชาเพ่ิมเติมที่สถานศึกษาก าหนด
พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน และหรือหน่วยกิต 
         2.2.3  มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทังระบุ
เวลาเรียน 
         2.2.4  มีรายวิชาพ้ืนฐานที่ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนเวลาเรียนและหรือหน่วยกิตไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 
         2.2.5  มีรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติมสอดคลอง
กับวิสัยจุดเน้นของโรงเรียน 

    

 
 
 
 
 
 



 
 

รายการ ระดบัคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงแก้ไข 1 2 3 

3. คําอธิบายรายวิชา 
    3.1  มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน 
    3.2  มีการระบุชั้นปีที่สอนและจ านวนเวลาเรียนและหรือ
หน่วยกิตไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 
  
   3.3  การเขียนค าอธิบายรายวิชาเขียนเป็นความเรียงโดย
ระบุองค์ความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะหรือเจตคติ
ที่ต้องการ 
    3.4  มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานครอบคลุม 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    

     3.5  มีการระบุตัวชี้วัด ในรายวิชาพ้ืนฐานและจ านวนรวม 
ของตัวชี้วัด 
     3.6  มีการระบุผลการเรียนรู้ ในรายวิชาเพ่ิมเติมและ
จ านวน 
รวมของผลการเรียนรู้ 
     3.7  มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสอดแทรกอยู่ใน 
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม 

    

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    4.1  จัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
    4.2  จัดเวลาทัง 3 กิจกรรมสอดคล้องกับโครงสร้างเวลา 
เรียนทีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
    4.3  มีแนวทางการจัดกิจกรรมชัดเจน 
    4.4  มีแนวทางการประเมินกิจกรรมชัดเจน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการ ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงแก้ไข 1 2 3 

5. เกณฑ์การจบการศึกษา 
    5.1  มีการระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต รายวิชาพ้ืนฐานและ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของโรงเรียนไว้ 
อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร 
    5.2  มีการระบุเกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และ 
เขียนไว้อย่างชัดเจน 
    5.3  มีการระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 
    5.4  มีการระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้
อย่างชัดเจน 

    

 
ตอนที่ 2  สรุปผลการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา จุดเด่น จุดที่ต้องเพิ่มเติม และพัฒนา 
จุดเด่นของหลักสูตรสถานศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ .................................... 
จุดที่ตองเพ่ิมเติม/พัฒนา 
1. ส่วนน า 
    ความน า 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ..................................... 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 

........................................................................ ......................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................... 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................................................................................................................  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

.................................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. ..................................... 
 
 
 
 



        2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................... ...................................................................................  
        3. ค าอธิบายรายวิชา 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
        4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
............................................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ................................................ 
        5. เกณฑ์การจบการศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ .................................. 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ................................................................................ 
 

                          ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบ 
                                                  (.........................................................) 
                                           ต าแหน่ง.............................................................. 

 
 

                           ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรองข้อมูล 
                                                  (..........................................................) 
                                           ต าแหน่ง............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................ชื่อหน่วยการจัดการเรียนรู้............................ ............. 
ชั้น.......................................เวลา...................................ครูผูส้อน.......................... ....................................... 
คําชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชื่อทีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
4 หมายถึง เหมาะสมมากที่สด 3 หมายถึง เหมาะสมมาก 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 1หมายถึง ควรปรับปรุง 

รายการ ความเหมาะสม 
4 3 2 1 

1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา นา่สนใจ     
2.   มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี้วัดมีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3.   ความสอดคล้องของสาระส าคัญ กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ัด     
4.   ความครอบคลุมของสาระส าคัญกับตัวชีว้ัดทั้งหมดของหน่วยการเรียนรู้     
5.   ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้กับจ านวนชัว่โมง     
6.   ความครบถ้วนของสาระการเรียนรู้กับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้     
7.   ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการที่จัดขึน้ สนองตัวชีว้ัดได้เหมาะสม     
8.   แสดงคุณลักษณะของงานได้สอดคล้องกับตัวชี้วดั     
9.   ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงานเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ของ
หน่วยฯ 

    

10.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะครบตามตัวชี้วดัของหน่วยฯ และเนน้สมรรถนะส าคญัที่หลักสูตรแกนกลางฯ 
ก าหนด 

    

11.   ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู ้     
12.   ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้     
13.   ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
14.   ความเหมาะสมของเกณฑก์ารวัดและประเมนิผลการเรียนรู้     
15.   หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้จริง     

รวมคะแนน/สรุปผลการประเมนิ     
หรือคะแนนเฉลี่ย     

             เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของหน่วยการเรียนรูกรณีใช้คะแนนรวม 
      คะแนน 15 – 30 หมายถึง ปรับปรุง               คะแนน 31 – 40 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
      คะแนน 41 – 50 หมายถึง เหมาะสมดี            คะแนน 51 – 60 หมายถึง เหมาะสมดีมาก 
กรณีใช้คะแนนเฉลี่ย 
     คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง ปรับปรุง    คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
     คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง เหมาะสมดี คะแนนเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง เหมาะสมดีมาก 

 
 
 
 
 



แบบบันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ............................................................................................................ชั้น.... ............................... 
โรงเรียน.............................................................................................สพป./สพม...................................... 
ชื่อผู้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้............................................................................................. ................. 
ค าชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ในช่องว่าง ตามประเด็นทีสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน 
     1. ความครบถ้วนขององค์ประกอบที่ส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้      ครบถ้วน      ไม่
ครบถ้วน 
        กรณีไม่ครบถ้วน ยังขาดองค์ประกอบใดบ้าง 
         1.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด         2.  จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         3.  เนื้อหา             4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
        5.   สื่อการเรียนรู้           6.   การวัดประเมินผล 
ที ่ ข้อพิจารณา ผลการปฏิบัติ 

ถูกต้องเหมาะสม ควรปรับปรุง 
1. ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับแผนการจัดการเรียนรู้   
2. ความสอดคล้องของมาตรฐานฯ กับแผนการจัดการเรียนรู้   
3. ความถูกต้องเหมาะสมของการเขียนองค์ประกอบที่ส าคัญของ

แผนการจัดการเรียนรู้ 
        1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
        2. ระบุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        3. เนื้อหา 
        4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
        5. สื่อการเรียนรู้ 
        6. การวัดประเมินผล 

  

4. ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ในแผน 
1. ท าให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2. จัดได้เหมาะสมกับคาบเวลาเรียน 
3. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง ครูเป็นผู้แนะน า ส่งเสริม หรือกระตุ้น
ให้กิจกรรมด าเนินไปตามจุดประสงค์ 
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้าง/สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
6. เน้นการพัฒนาทักษะในกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของเนื้อหาวิชา 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที ่ ข้อพิจารณา ผลการปฏิบัติ 

ถูกต้องเหมาะสม ควรปรับปรุง 
5.  ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ 

        1. สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
        2. เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
        3. สามารถใช้ได้ผลตามจุดประสงค์ 

  

6. ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
        1. ประเด็นที่วัด 
        2. วิธีการวัด 
        3. วัดได้ตรงตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

  

 
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. ......................... 
 
 

                    ลงชื่อ................................................................ผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
                                 (..................................................................) 
                         ต าแหน่ง........................................................................... 
                             .............../................................................./.................. 



 
แบบนิเทศการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ชื่อผู้รับการนิเทศ.........................................................ชั้น.................โรงเรียน.............................................  
ภาคเรียนที่.............................วันที่.............เดือน.............................................พ.ศ............. ........................ 
 

รายการ บันทึกผลการนิเทศ/ข้อเสนอแนะ 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการ 
เรียนรู้และตัวชี้วัด 
 
 
 

 

2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 
 
 

 

3. การประเมินสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ของนักเรียน 
 
 
 

 

44. การบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       4.1 แนะแนว 
       4.2 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
       4.3 ชมรม/ชุมนุม 
       4.4 กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน์ 
 

 

5. การบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน(ปพ.5) 
 

 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้นิเทศ        ลงชื่อ................... .................................ผู้รับการนิเทศ                
      (.......................................................)                (.......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการ 

 
โครงการ..........................................................แผนงาน.....................................ประจ าปี...........................  
                         วันที่..........................เดือน............................................พ.ศ.....................  
 

ประเด็นในการติดตาม ผลการติดตาม หมายเหตุ 
1. การ าเนินงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน เปูาหมายตามโครงการ 
 

เปูาหมายตามโครงการ............................. 
 ด าเนินการแล้ววันที่........................... 
 ครบตามเปูาหมาย 
 มากกว่าเปูาหมาย 
 ต่ ากว่าเปูาหมาย 
ระบุเหตุผลที่ต่ ากว่าเปูาหมาย 
................................................................ 

หลักฐานประกอบ 

2. การติดตาม/รายานผลการ 
ด าเนินการโครงการ 
 

ด าเนินการแล้ววันที่.......................... 
ไม่ได้ด าเนินการ 
ระบุเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 
............................................................... 

หลักฐานประกอบ 

3. ปัญหา/ อุปสรรค 
 

 ด้านงบประมาณ ระบุ....................... 
................................................................ 
 ด้านผู้รับผิดชอบโครงการ ระบุ...... 
............................................................... 
 ด้านระยะเวลา ระบุ......................... 
.............................................................. 
 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ระบุ.................... 
.............................................................. 
 อ่ืนๆ ระบุ........................................ 
.............................................................. 

 

4. แนวโน้มความส าเร็จของโครงการ 
 
 

ไม่ส าเร็จระบุ................................. 
.............................................................. 
ส าเร็จ ระบุ...................................... 
..............................................................  
ไม่แน่ใจ ระบุ................................. 
............................................................. 

 

 
 
 
 
 



 
 
5. ข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานโครงการ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. ......................... 
6. Best Practice ที่ได้จากการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... .................................. 
 
 
 
           ลงชื่อ............................................ผู้นิเทศ  ลงชื่อ............................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
               (.................................................)            (.............................................) 
 
 



 
เครื่องมือนิเทศติดตามการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโรงเรียนที่เข้าร่วม 

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   

 
โรงเรียน.......................................................................อ าเภอ............................................... ..................... 
ค าชี้แจง ให้ กาเครื่องหมาย ลงในช่องปฏิบัติ /ไม่ปฏิบัติ ตามข้อมูลที่ ได้พบจากการนิเทศติด ตาม 
นโยบาย โดยการประเมินใช้ระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ 
                5 หมายถึง ระดับ ดีมาก (ปฏิบัติได้ 5 ข้อ) 4 หมายถึง ระดับ ดี (ปฏิบัติได้ 4 ข้อ) 
                3 หมายถึง ระดับ พอใช้ (ปฏิบัติได้ 3 ข้อ) 2 หมายถึง ระดับ ปรับปรุง (ปฏิบัติได้ 2 ข้อ) 
                1 หมายถึง ระดับ ปรับปรุง (ปฏิบัติได้ 1 ข้อ) 
 

ที ่ รายการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ร่องรอย/หลักฐาน 

1 งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.1  มีการประชุมให้คณะครูรับทราบนโยบาย 
1.2  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
1.3  มีร่องรอยข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงาน 
1.4  แผนงาน โครงการ มุ่งสู่ความส าเร็จ และ
ด าเนินการตามแผนตามนโยบาย 
1.5  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

   

2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.1  มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบชัดเจนชุ ม ชน/ 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
2.2  มีข้อมูลแสดงจุดเน้นในการพัฒนา 
2.3  มีการก าหนดยุทธศาสตร์มาตรการ แผนงาน 
โครงการ การด าเนินการมุ่งสู่ความส าเร็จตามนโยบาย 
ที่ชัดเจน 
2.4  มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
2.5  มีการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ รายการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ รอ่งรอย/หลักฐาน 

3 คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่และแหล่งเรียนรู้ 
3.1 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการและมี 
ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
3.2 มีร่องรอยข้อมูลข่าวสารสนเทศในการด าเนินการ 
ตามนโยบาย 
3.3 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน 
โครงการ การด าเนินการมุ่งสู่ความส าเร็จตามนโยบาย 
ที่ชัดเจน 
3.4 มีการด าเนินการแผนงาน/โครงการ 
3.5 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 

   

4 คุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินการและมี 
ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
4.2 มีร่องรอยข้อมูล สารสนเทศในการด า เนินการ 
ตามนโยบาย 
4.3 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน 
โครงการ การด าเนินการมุ่งสู่ความส าเร็จตามนโยบาย 
ที่ชัดเจน 
4.4 มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
4.5 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
คุณภาพครู 

   

5 คุณภาพครู 
5.1  มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการการและมี 
ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
5.2  มีร่องรอยข้อมูล สารสนเทศในการด าเนินการ 
ตามนโยบาย 
5.3 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน 
โครงการ การด าเนินการมุ่งสู่ความส าเร็จตามนโยบาย 
ที่ชัดเจน 
5.4 มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
5.5 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 

   

 
 
 
 
 
 



 
แบบนิเทศการพัฒนางานในหน้าที่ของบุคลากรโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับ

มัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
งาน.....................................................................................แผนงาน.............................................................  
ชื่อผู้รับการนิเทศ................................................................ชัน้...................โรงเรียน............ ......................... 
วันที่.......................เดือน...................................................พ.ศ..................................... . 
 
ที ่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ข้อคิดเห็น/

บันทึก
เพ่ิมเติม 

4 3 2 1 0 

1 การจัด ท า กรอบ/มาตรฐานการปฏิบัติ ติงานที่ 
รับผิดชอบ 

      

2 การด าเนินการตามกรอบ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่รับผิดชอบ 

      

3  ความสอดคล้อง/ตรงตามแผนงาน/โครงการของ 
สถานศึกษา 

      

4  การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ       
5 การทบทวน ตรวจสอบผลการด าเนินงานระหว่า ง 

ปฏิบัติงาน 
      

6  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้ร่วมงาน       
7  การรายงานสรุปผลต่อผู้บังคับบัญชา       
8  การน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา       
 
              4   หมายถึง    ปฏิบัติระดับดีมาก  
              3   หมายถึง    ปฏิบัติระดับดี 
              2   หมายถึง    ปฏิบัติระดับพอใช้ 
              1   หมายถึง    ปฏิบัติระดับปรับปรุง 
 
   ลงชื่อ....................................................ผู้นิเทศ  ลงชื่อ................................................... ......ผู้รับการนิเทศ 
         (....................................................)                  (....................................................) 
 
     

 
 
 
 
 
 
 



 
คณะที่ปรึกษา 

 
1. นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 35 
2. นายกิตติชัย  วิจัตรสุนทร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
3. นายเจดีย์  เดชพันธ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
4. นายเกษม  บุตรกระจ่าง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษา(อดีต) 

ปีการศึกษา  2556 
คณะกรรมการยกร่างต้นฉบับ 
1.  นายชนินทร์   วรรณมณี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษา   
2.  นางสาวไข่แก้ว  ปวงค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
3.  นางพิมศิริ    สิทธิวัง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
4.  นางอุไรวรรณ  ปัญญาอุทัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
5.  นางสาวลดาวัลย์  ขุมค า         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
6  นายไพโรจน์   พิทักษ์ทวยหา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
7.  นายเสน่ห์  กรแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
8.  นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
9.  นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล ศึกษานิเทศกช านาญการ 
10. นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุตนิ ศึกษานิเทศกช านาญการ 

คณะที่ปรึกษา 
1. นายสิทธิชัย   มูลเขียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
2. นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
3.  นายกิตติชัย  วิจัตรสุนทร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
4.  นายเจดีย์  เดชพันธ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ปีการศึกษา 2558 
คณะกรรมการปรับปรุง  ครั้งที่ 1 
1.  นายชนินทร์   วรรณมณี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษา   
2.  นางอุไรวรรณ  ปัญญาอุทัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
3.  นางสาวลดาวัลย์  ขุ่มค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
4.  นายเสน่ห์  กรแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
5. นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
6  นายสรวง  ศรีแก้วทุม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
7. นางสาวพิชญา  ค าปัน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
8. นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล ศึกษานิเทศกช านาญการ 
9. นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน ศึกษานิเทศกช านาญการ 

 



คณะที่ปรึกษา 
1. นายทองปอนด์  สาดอ่อน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
2. นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
3.  นายกิตติชัย  วิจัตรสุนทร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
4.  นายจิรวัฒน์  ปัญญา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
5.  นายไพโรจน์  วิเศษ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ปีการศึกษา 2560 
คณะกรรมการปรับปรุง  ครั้งที่ 2 
1.  นายชนินทร์   วรรณมณี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษา   
2.  นางอุไรวรรณ  ปัญญาอุทัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
3.  นางสาวลดาวัลย์  ขุ่มค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
4.  นายเสน่ห์  กรแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
5.  นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
6   นายสรวง  ศรีแก้วทุม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
7.  นางสาวพิชญา  ค าปัน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
8.  นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล ศึกษานิเทศกช านาญการ 
9. นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน ศึกษานิเทศกช านาญการ 

คณะที่ปรึกษา 
1. นายประจักษ์  สีหราช   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
2. นางนภาพร  แสงนิล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
3. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ปีการศึกษา 2563 
คณะกรรมการปรับปรุง  ครั้งที่ 3 
1.   นายสรวง  ศรีแก้วทุม           ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษา   
2.  นายชนินทร์   วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
3.  นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
4.  นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
5.  นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
6   นางสาวพิชญา  ค าปัน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
7.  นางสาววาสนา  บุญมาก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
8.  นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุตนิ ศึกษานิเทศกช านาญการ 
9.  นางชนัดดา ทิพย์เลิศ  ศึกษานิเทศกช านาญการ 
10. นายพีรวุทธ์  สีตาบุตร  ศึกษานิเทศกช านาญการ 
11.                          ศึกษานิเทศกช านาญการ 
12.                 นใ  ศึกษานิเทศกช านาญการ 
 
 
 



ผู้จัดทํา/เรียบเรียง/ต้นฉบับ 
  ชื่อ – ชื่อสกุล   นายชนินทร์   วรรณมณี 
  สถานที่เกิด  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
  ที่อยู่ปัจจุบัน    125/259  หมู่บ้านจิตต์อารีย์วิลล์  1  
     หมู่  6  ต าบลพระบาท     อ าเภอเมือง   
     จังหวัดล าปาง  52000 
  ต าแหน่งปัจจุบัน     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  ที่ท างานปัจจุบัน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
     ต าบลต้นธงชัย  อ าเภอเมือง 
     จังหวัดล าปาง 52000 
  วุฒิทางการศึกษา       ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  
     วิชาเอก  วิทยาศาสตร์การกีฬา 
     สถาบัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ประวัติผลงาน  -ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
     ประเมินผลการจัดการศึกษา 
     คส สพม.35           56 ลงวันที่ 20              
     -ผ่านการอบรมเป็นกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง 
     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ 
     ลงวันที่ 4    ฎ          
     -  บ                                     “ระดับประเทศ” 
     ประจ าปี 2556  ระดับเหรียญทอง  จากคุรุสภา 
     ลงวันที่16             7 
     -  บ                                     “ระดับประเทศ” 
     ประจ าปี 2557  ระดับเหรียญทองแดง  จากคุรุสภา 
     ลงวันที่16               
     -เกรียติบัตรเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 
     ลงวันที่  5 พฤศจิกายน  2557 
     - ได้เกียรติบัตรในการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์  
     (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศตั้งแต่ พุทธศักราช 2556-2561 
     ทั้ง  2  ระดับชั้น (ม.3  และ  ม.6 ) ในระดับ  TOP  10 
     -เกียรติบัตร ผู้ท าตนเสียสละ และประโยชน์ทางการศึกษา 
     ด ารงต าแหน่ง นายกสมาคมศึกษานิเทศก์การมัธยมศึกษา 
     แห่งประเทศไทย จากกรรมาธิการการศึกษาและท่องเที่ยวกีฬา 
 
 
 
 
 
 



 
เรียบเรียง/ต้นฉบับ 

นายชนินทร์  วรรณมณี              - ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการพิเศษ    
                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

- นายกสมาคมศึกษานิเทศก์การมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย   
 

พิมพ ์
นางเบญญาภา  วรรณมณี  ครูช านาญการ 
    โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
      

ตรวจทาน 
นายชนินทร์        วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นางสาววาสนา    บุญมาก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นางชนัดดา        ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศกช านาญการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นายพีรวุทธ์        สีตาบุตร ศึกษานิเทศกช านาญการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
                นใ   ศึกษานิเทศกช านาญการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นางเบญญาภา  วรรณมณี  ครูช านาญการ 
    โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
 

เอกสาร ศน.ที่ 1/2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

 

 


